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В дисертаційній роботі представлено результати розробки та 

дослідження фотофізичних, структурних властивостей світловипромінюючих 

шарів та їх компонентів для органічних світлодіодів.  

За допомогою модифікації будови стирилових барвників та їх 

нейтральних основ реалізовано варіювання області поглинання практично у 

всьому видимому діапазоні випромінювання. На основі порівняння 

розрахункових і експериментальних даних пояснено відмінність положення 

максимумів електронних спектрів поглинання стирилів та їх основ. Також 

показано, що дипольні моменти в цих сполуках значно відрізняються за 

модулем та напрямком. 

В якості випромінюючих центрів вперше застосовано новітні, 

спеціально розроблені (з використанням квантово-хімічних підходів) 

ціанінові барвники, що мають високі квантові виходи флюоресценції, 

ефективно перехоплюють енергію електронного збудження від матричних 

молекул, придатні до термічного вакуумного нанесення без порушення їх 

хімічної структури.  

Завдяки циклізації симетричного катіонного ціанінового барвника 

містком BF2 (BF2O) показано можливість дизайну його нейтральної похідної, 

придатної для термічного нанесення у вакуумі. При цьому довжини зв’язків у 

π-електронних системах цих сполук практично не змінюються, а їх спектри 
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поглинання в рідких розчинах подібні за формою і положенням максимумів 

поглинання. На основі даних сполук спроектовано і синтезовано серію нових 

нейтральних борвмісних барвників. Використовуючи метод термічного 

нанесення плівок у вакуумі, розроблено спеціальну методику створення 

тонких плівок нових борвмісних барвників, при якій не відбувається 

розкладання речовини. Аналіз спектрів поглинання плівок свідчить про 

відсутність в них “уламків” молекул барвників, які могли б утворитися при 

випаровуванні (сублімації) даних сполук.  

За допомогою квантово-хімічних методів було оптимізовано 

просторові геометрії молекул серії нових борвмісних барвників і показано, 

що сполуки з найбільш плоскою молекулярною геометрією мають вищий 

квантовий вихід, ніж сполуки з геометрією, дещо відмінною від планарної.  

Циклізація містком BF2 (BF2O) веде до підвищення жорсткості 

молекулярного каркасу і зростання квантового виходу флюоресценції в 

порівнянні із молекулами без містка. 

Аналіз спектрів поглинання, пропускання та флюоресценції 

композитних плівок свідчить про те, що при концентраціях борвмісних 

домішок у матрицях Alq3, Tcz1, ПЕПК  більше декількох відсотків 

інтенсивність випромінювання значно знижується за рахунок агрегації 

молекул барвників. Результати моделювання просторового співрозташування 

молекул і аналіз спектрів поглинання та флюоресценції однокомпонентних 

тонких плівок нових борвмісних барвників свідчать про те, що в плівках 

відбувається утворення H-агрегатів. 

Здійснено реєстрацію та інтерпретацію спектрів поглинання, 

флюоресценції, збудження флюоресценції тонких композитних плівок, 

сворених на основі нових борвмісних молекул. Застосовано спектроскопію з 

часовим розділенням та поляризаційні виміри для вивчення процесу 

перенесення енергії електронного збудження від матричних молекул Alq3 до 

домішкових. Встановлено, що композитні плівки характеризуються високим 
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квантовим виходом флюоресценції, а їх спектри випромінювання 

перекривають  увесь видимий діапазон випромінювання Сонця.  

Наведено основні докази наявності процесів перенесення енергії 

електронного збудження в досліджуваних системах. Виконано комп’ютерне 

моделювання можливих випадків просторового співрозташування молекул 

Alq3 і кожної із домішок барвників та оцінено можливі відстані між цими 

молекулами. Показано, що в окремих випадках при термічному вакуумному 

нанесенні диполі домішкових молекул можуть орієнтуватися певним чином 

по відношенню до молекул матриці, що в свою чергу може вести до 

пониження ефективності передачі збудження в таких системах. 

Для опису процесів перенесення енергії електронного збудження 

використано дифузійну модель руху екситонів О.М. Файдиша. Оцінено 

середні довжини пробігу синглетних екситонів (130-200 Å) та коефіцієнт 

дифузії в досліджуваних композитах (3,3*10-4 см2/с). 

 

 Ключові слова: флюоресценція, органічні світловипромінюючі пристрої, 

квантово–хімічне моделювання, термічне нанесення у вакуумі, ціанінові 

барвники, синглетні екситони. 

 

ABSTRACT 

Navozenko O. M. Photophysical properties and development of 

composites based on cyanine dyes for low energy consuming light-emitting 

sources. – Manuscript. 
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Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 
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Thesis is devoted to development and studying of photophysical and 

structural properties of light-emitting layers and their components which can be 

used in organic light-emitting diodes.   

By the structure modification of styryl dyes and their neutral bases the 

variation of absorption range in entire visible region has been realized. Based on 

comparison of the simulation and experimentally measured results, the difference 

in maximum positions  observed in electronic absorption spectra of the  styryl dyes 

and their bases has been explained. Also it has been shown that dipole moments in 

these compounds are differed considerably by the absolute value and direction. 

For the first time, specially developed (using quantum-chemical approaches) 

cyanine dyes with high quantum fluorescence yields, effectively intercepting the 

energy of electronic excitation from matrix molecules, suitable for thermal vacuum 

deposition without disturbing their chemical structure were used as emitting 

centers. 

Due to the cyclization of the symmetric cationic cyanine dye by the BF2 

bridge, the possibility of designing its neutral derivative suitable for thermal 

deposition in vacuum is shown. The bond lengths of the π-electron systems of 

these compounds have not changed, and their absorption spectra in liquid solutions 

are similar in shape and position of the absorption maxima. Based on these 

compounds, a series of new neutral boron-containing dyes was designed and 

synthesized. Using the method of thermal vacuum deposition of films, a special 

technique for creating thin films of new boron-containing dyes has been 

developed, in which the substance does not decompose. Analysis of the absorption 

spectra of films indicates the absence of destructive "fragments" of compounds that 

could be formed during the evaporation (sublimation) of films. 

Quantum chemical methods were used to optimize the spatial geometries of 

molecules of a series of new boron-containing dyes and showed that compounds 

with the flattest molecular geometry have a higher quantum yield than compounds 

with geometry slightly different from planar. Cyclization with a BF2 (BF2O) 

bridges leads to an increase in the stiffness of the molecular framework and an 
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increase in the quantum yield of fluorescence compared to molecules without a 

bridges. 

Analysis of the absorption, transmission and fluorescence spectra of 

composite films shows that at concentrations of boron-containing impurities in the 

matrices Alq3, Tcz1, PEPC higher than a few percent the radiation intensity is 

significantly reduced due to the aggregation of dye molecules. The results of 

modeling the spatial molecular alignment and analysis of the absorption and 

fluorescence spectra of one-component thin films contained new boron-containing 

dyes indicate that H-aggregates are formed in the thin films. 

The absorption, fluorescence, and fluorescence excitation spectra of thin 

composite films based on new boron-containing molecules have been registered 

and interpreted. Time-resolved spectroscopy and polarization measurements were 

used to study the process of electron excitation energy transfer from matrix Alq3 

molecules to impurity ones. It is established that composite films are characterized 

by a high quantum yield of fluorescence, and their radiation spectra cover the 

entire visible range of solar radiation. 

The main evidences for the existence of electronic excitation energy transfer 

processes in the studied systems are presented. Computer simulations of possible 

cases of spatial coexistence of Alq3 molecules and each of the dye impuritу were 

performed and possible distances between these molecules were estimated. It is 

shown that in some cases during thermal vacuum deposition the dipoles of 

impurity molecules can be oriented in a certain way in relation to the molecules of 

the matrix, which in turn can lead to a decrease in the efficiency of excitation 

energy transfer in such systems. 

The diffusion model of O.M. Faydish was used to describe the processes of 

electronic excitation energy transfer. The mean path of singlet excitons (130-200 

Å) and the diffusion coefficient of the studied composites were estimated (3,3*10-4 

см2/с). 

Key words: fluorescence, organic light-emitting devices, quantum-chemical 

modeling, thermal vacuum deposition, cyanine dyes, singlet excitons. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ  

ОСД Органічний світлодіод (англ. - “OLED”) 

УЗ Ультразвукова ванна 

Alq3 3 (8-оксихінолін) алюміній 

ПЕПК Поліепоксіпропілкарабазол 

Tcz1 2,7-ди (9-карбазоліл) – 9 - (2-етилгексіл) 

карбазол 

1415 2-[(1-Бородифторидбенз[cd]індол-2(1H)-

іліден)метил]хінолін 

2983 2-[(1-Бородифторидбенз[cd]індол-2(1H)-

іліден)метил]бензотіазол 

2414 10-Діетиламіно-7,7-дифторо-7-бора-8-окса-

6b-аза-бензо[j]флуорантен 

3022 2-[(8-Бородифторидокса-2,3,6,7-тетрагідро-

1Н,5Н-бензо[ij]хінолізиніл-9]бенз[cd]індол 

3352 Перхлорат 2-[(бенз[cd]індол-

2(1H)іліден)метил]бенз[cd]індолію 

3355 2-[1-Бородифторидбенз[cd]індол-

2(1H)іліден)метил]бенз[cd]індол 

0002 10-Метокси-7,7-дифторо-7-бора-8-окса-6b-

аза-бензо[j]флуорантен 

JB5-97 4-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-

1H-pyrazol-5-yl]-N,N-dimethylaniline 

JB24-94 2-[1-Phenyl-5-(4-dimethylaminophenyl)-4,5-

dihydro-1H-pyrazol-3-yl]-benzothiazole 

λзб. довжина хвилі збудження 

λвип. довжина хвилі випромінювання 

АСМ Атомно-силовий мікроскоп 

MO Молекулярні орбіталі 

ɛ 

LEP 

VTE 

Коефіцієнт екстинції 

Lone electron pair 

Vacuum Thermal Evaporation 

TEM Transmission electron microscopy 

 



 

 15 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останнє десятиріччя в світі на освітлення було 

витрачено до 19% всієї виробленої електроенергії [1]. В найбільш економічно 

розвинутих країнах цей показник нижчий, але все рівно є досить високим. 

Наприклад, в США в 2019 році на освітлення було використано близько 5% 

загального споживання електроенергії [2]. Впровадження енергозберігаючих 

технологій та пошук відновлювальних альтернативних джерел енергії є 

найбільш актуальними проблемами сьогодення [3]. Також проблема 

енергозбереження актуальна для портативних пристроїв, де спостерігається 

значне споживання енергії дисплеями. Тому актуальною є розробка нових, 

більш економічних світловипромінюючих  пристроїв, які можуть 

використовуватись як самостійні елементи освітлення, так і входити до 

складу дисплеїв. Останні десятиліття у дослідників викликають особливий 

інтерес органічні світлодіоди (ОСД) завдяки їх високому коефіцієнту 

корисної дії (до 50%) [4] та можливості використання в твердотільних 

джерелах освітлення та дисплеях. ОСД мають малу вагу, є гнучкими і 

можуть мати велику площу, з якої відбувається випромінювання, що робить 

їх більш практичними у застосуванні [5, 6]. Крім того, ОСД зі спектром 

випромінювання, який охоплює видиму область спектру,  може 

використовуватись як альтернативне джерело “білого світла” - WOLED. В 

роботах [7, 8] дослідниками показано можливість конструювання 

світловипромінюючого шару, що є складовою частиною ОСД, з ККД 

близьким до 100%. Не зважаючи на те, що на сьогоднішній день є багато 

розробок таких пристроїв [9], вони ще не є доступними для широкого загалу 

через високі затрати на виготовлення та короткий час експлуатації. Розробка 

та дизайн нових ефективних стабільних електролюмінесцентних матеріалів, а 

також технологія їх виготовлення, мають ключову роль в розвитку ОСД 

технологій [10, 11]. Потенційна можливість використання ОСД в дисплеях та 

інших засобах відображення інформації вимагає пошуку нових та 
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вдосконаленню існуючих фізичних принципів керування кольором 

випромінювання ОСД. Одним з найбільш ефективних способів керування 

кольором випромінювання ОСД є використання люмінесціюючих 

домішкових молекул в світловипромінюючих шарах, наприклад, барвників. 

При додаванні невеликої кількості органічного флюоресцентного барвника-

домішки у випромінюючий шар ОСД в результаті перенесення енергії 

спостерігається не тільки зміна кольору люмінесценції, але й підвищення  

коефіцієнта корисної дії та збільшення ефективного часу життя робочого 

шару [6, 12]. Дизайн молекул-домішок з високим квантовим виходом є 

актуальним для розробки нових люмінесцентних матеріалів. Коефіцієнт 

корисної дії ОСД значною мірою залежить від ефективності  підводу енергії 

електронного збудження від матричного матеріалу до домішкових 

люмінесціюючих центрів. У випадку, коли матричний матеріал вносить свій 

вклад в люмінесценцію, варіюванням ефективності перенесення енергії 

можна також змінювати загальний спектр випромінювання (колір 

випромінювання).  

  Розробка та дослідження фотофізичних, структурних властивостей 

нових сполук, а також розробка методики створення тонких плівок на їх 

основі [13], є важливими як для розуміння фізичних процесів в таких 

структурах, так і для їх прикладного застосування. Встановлення механізмів 

передачі енергії електронного збудження і керування кольором має важливе 

значення для створення ефективних функціональних елементів 

оптоелектроніки. Дизайн молекул, з яких можна створювати плівки за 

допомогою певної методики, є також невід’ємним фактором розробки 

електролюмінесцентних матеріалів. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася під час навчання в аспірантурі та в рамках науково-дослідних 

робіт, виконаних колективом в основному за держбюджетною темою 

16БФ051-03 «Дослідження електронно-коливальних процесів в композитах 

та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, 
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малоенергозатратних джерел світла та медицини» та темою 19БФ051-07 

«Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, 

розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої 

інтерпретації» в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка.  

 Мета дослідження – дослідження та розробка високоефективних 

світловипромінюючих шарів ОСД, виготовлених методом термічного 

нанесення у вакуумі на основі спеціально створених ціанінових органічних 

молекул. 

Поставлена мета визначає задачі дослідження: 

• Дизайн (включаючи квантово-хімічні розрахунки) нових ефективних (з 

високим квантовим виходом) стабільних люмінесцентних молекул 

барвників для термічного нанесення у вакуумі. 

• Експериментальне тестування та характеризація нових синтезованих 

сполук. Дослідження особливостей поглинання та люмінесценції 

молекул барвників. 

• Розробка методики та створення технічних рішень отримання тонких 

органічних плівок методом термічного нанесення у вакуумі. 

• Спектральна характеризація та встановлення природи центрів 

поглинання та люмінесценції  тонких органічних плівок, отриманих 

методом термічного нанесення у вакуумі. 

• Вивчення процесів перенесення електронно-коливальних збуджень в 

системах “матриця-барвник”, отримання параметрів синглетних 

екситонів.  

 Об’єкт дослідження – спектральні властивості та енергетична 

структура π-електронмістких сполук. 

 Предмет дослідження – вплив складу досліджуваних органічних 

композитів “матриця-домішка” на спектрально-люмінесцентні 

характеристики випромінюючих шарів ОСД. 
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Методи дослідження. Застосовувались спектрофотометричні і 

спектролюмінесцентні методи; методи фотометричної еліпсометрії, часово-

роздільної спектроскопії, атомно-силової та електронної мікроскопії. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі отримані наступні 

оригінальні результати: 

1. Вперше було виконано квантово-хімічне моделювання стабільної 

просторової структури та досліджено властивості нових борвмісних 

сполук. 

2. Підтверджено, що досліджувані сполуки мають необхідні для даної 

задачі спектральні характеристики та високий квантовий вихід 

люмінесценції. 

3. Встановлено природу основних центрів поглинання та випромінювання 

у плівках нових композитів.  

4. Підтверджено, що дані сполуки можуть термічно наноситись у вакуумі 

без їх деструкції.  

5. Вивчено процеси перенесення електронного збудження у нових 

композитах. Оцінено довжини пробігу синглетних екситонів в 

досліджуваних системах. 

6. Встановлено оптимальні концентрації домішок, при яких яких 

досягається максимальна ефективність світловипромінюючого шару. 

7. Показано, що суперпозиція спектрів флюоресценції вище зазначених 

барвників перекриває увесь видимий діапазон довжин хвиль (400–750 нм), 

що робить перспективним їх використання у виготовленні “білих” ОСД. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертації 

можуть бути використаними як фахівцями в області виготовлення 

світловипромінюючих пристроїв на базі органічних сполук, так і 

спеціалістами з дослідження енергозберігаючих джерел світла та 

люмінесцентних матеріалів. Дана робота фактично започатковує та створює 

необхідний фундамент для нового напрямку досліджень. 



 

 19 

 

 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Автором 

особисто отримано наукові результати, які полягали в аналізі та обробці 

сучасного наукового матеріалу, присвяченого обраному напрямку 

досліджень, проектуванні просторової геометрії молекул за допомогою 

програмного комплексу Gaussian 16, створенні тонких плівок методом 

термічного нанесення у вакуумі, отриманні експериментальних даних 

методами УФ, видимої спектроскопії та інтерпретації отриманих результатів. 

Здобувач приймав участь в еліпсометричних вимірах, вивченні поверхні та 

внутрішньої структури зразків на атомно-силовому та просвічуючому 

електронних мікроскопах. Автором було виконано чисельну обробку та 

аналіз отриманих експериментальних результатів. Здобувач безпосередньо 

брав участь у написанні та оформленні всіх статей і тез доповідей, в яких 

викладені основні результати дисертаційної роботи. Постановка задачі та 

обговорення одержаних результатів проводились разом із науковим 

керівником д.ф.м.н, проф. Ящуком В.М.  Обговорення отриманих результатів 

проводилось також із усіма співавторами публікацій. 

 Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були представлені на наступних наукових конференціях: 12-th International 

Conference “Electronic processes in organic materials” (June 1-5, 2020, 

Kamianets-Podilskyi, Ukraine); LED Progress (12-14 вересня, 2018, 

Київ,Україна); 18th International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology material Science (October 26-29, 2017, Kyiv, Ukraine); Baltic 

Polymer Symposium (September 21-24, 2016, Клайпеда, Литва); XXII Intern. 

School-Seminar Spectroscopy of Molecules and Crystals, (September 27 - October 

4, 2015, Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine); XXI Intern. School-Seminar 

Spectroscopy of Molecules and Crystals (September 22-29, 2013, Beregove, 

Crimea, Ukraine); EMRS, Strasbourg, France (2013); 9-th International 

Conference “Electronic processes in organic materials” (May 20-24, 2013, Lviv, 

Ukraine); Advanced lighting and display technology (April 9-12, 2013, Moscow, 
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Russia); Bogolubov Conference of Young Scientists (October, 23-26, 2012 Kiev, 

Ukraine); XIX Intern. School-Seminar Spectroscopy of Molecules and Crystals 

(September 20-27, 2009, Beregove, Ukraine); Полимерные композиты и 

трибология, Гомель, Беларусь, 2009. 

 Публікації. Основні результати відображені у 19 публікаціях, з яких 6 – 

статті у фахових журналах, 1 стаття в інших наукових виданнях та 12 – тез 

доповідей на міжнародних наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1  

ФОТОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  

(ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ, 

ОРАГАНІЧНІ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧІ ПРИСТРОЇ)   

1.1 Особливості фотофізичних процесів у композитних π-

електронмістких системах  

З експериментальних даних відомо, що спектри фото та 

електролюмінесценції подібні, а тому для конструювання 

світловипромінюючого шару ОСД на початковому етапі необхідно дослідити 

його фотофізичні властивості. Спектральні властивості органічних сполук 

визначаються особливостями енергетичної структури їх молекул. Зокрема, 

важливу роль у спектральних характеристиках молекул відіграє наявність в 

них π-електронмістких систем. В середовищах, утворених такими 

молекулами, можуть відбуватися наступні фотофізичні процеси: поглинання 

фотонів, транспорт енергії електронного збудження та деактивація 

збудження (див. рис. 1.1). Деактивація збудження в молекулі може 

відбуватися двома шляхами: випромінювальним та безвипромінювальним 

[14]. 

До випромінювального каналу деактивації збудження належить 

люмінесценція, яка зумовлена наступними випромінювальними переходами: 

S1→S0 (флюоресценція, характерний час загасання 10-9 -10-8с) та T1→S0 

(фосфоресценція, характерний час загасання 10-6 - 103с). За правилом 

Левшина спектри флюоресценції симетричні спектрам поглинання. За 

правилом Каша квантовий вихід флюресценції не залежить від довжини 

хвилі збудження [15]. 
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Рис. 1.1. Фотофізині процеси в двокомпонентних системах: “барвник –

матриця”. 

 

Щодо спектрального розташування, то спектри фосфоресценції зсунуті в 

більш довгохвильовий бік порівняно зі спектрами флюоресценції [15].  

При безвипромінювальній деактивації енергія синглетного 

електронного збудження може бути конвертована в теплову енергію за 

рахунок безвипромінювального переходу молекули з верхнього електронно-

коливального стану на основний електронно-коливальний стану внаслідок 

втрати енергії при зіткненнях з іншими молекулами (час релаксації 10-12 с). За 

рахунок інтеркомбінаційної конверсії синглетне збудження може 

трансформуватися в триплетне збудження (конверсія зі стану S 1  в T 1 ). 

Внаслідок деактивації синглетних або триплетних збуджень може 

активуватись хімічна реакція або здійснитися генерації носіїв заряду. В той 

же час енергія збудження може передатися іншій молекулі чи її фрагменту. 

Останній процес відомий як процес передачі енергії електронного збудження 

[16]. 

В загальному випадку елементарний акт передачі енергії збудження 

реалізується за наявності двох молекул, одна з яких знаходиться у 

збудженому стані (Д*) і відіграє роль донора (Д), а друга – в основному стані 
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і є акцептором (А). В ряді випадків збудження може передаватися між 

окремими фрагментами молекули, які є окремими π – електронмісткими 

системами [15]. 

Розглянемо процес перенесення електронного збудження на прикладі 

двокомпонентної системи з переважаючою концентрацією основної 

компоненти (матриці). Елементарний акт передачі енергії між молекулами 

може відбуватися в основному за допомогою двох механізмів [15]: 

1) випромінювальним – якщо одна молекула – донор випромінює 

фотон, а інша молекула акцептор поглинає його. Зазвичай акцептор поглинає 

в оптично густих середовищах. Цей механізм реалізується за умови 

перекриття спектра випромінювання донора і спектра поглинання акцептора. 

Якщо відстань між молекулами матриці мала (менше 20 Å), ймовірність 

передачі енергії безвипромінювальним шляхом значно вища, ніж 

випромінювальним;  

2) безвипромінювальним шляхом, тобто без випромінювання фотона. В 

цьому випадку молекула – донор взаємодіє з молекулою акцептором, 

внаслідок чого передає останній свою енергію. Взаємодія може бути 

мультипольною чи обмінною. В залежності від типу взаємодії передача 

енергії безвипромінювальним шляхом може бути результатом двох різних 

типів механізмів взаємодії між Д та А. Взаємодія може бути 

електромагнітного типу – механізм перенесення Фьорстера [17] та завдяки 

електронній обмінній взаємодії (квантово-механічна природа) – механізм 

Декстера [18]. 

Фьорстером була запропонована теорія передачі енергії на основі 

далекодіючої диполь-дипольної резонансної взаємодії. Даний механізм 

реалізується лише для перенесення синглетних збуджень. Однією з 

необхідних умов передачі енергії збудження є наявність перекриття спектру 

випромінювання Д зі спектром поглинання А. Причому, імовірність  передачі 

залежить від ряду умов: ступеня перекриття спектру випромінювання донора 

та спектру поглинання акцептора, квантового виходу донора, відносної 
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орієнтації дипольних моментів переходу та відстані між молекулами [19]. 

Дослідження зміни сенсибілізованої флюоресценції в газах і рідких розчинах 

при зміні концентрації акцептора дало можливість оцінити критичні відстані, 

на яких відбувається передача енергії електронного збудження по типу 

Фьорстера. Зазвичай це відстані порядку 38 - 100 Ǻ [20, 21]. Синглет-

синглетна передача збудження можлива, якщо перший збуджений 

синглетний рівень донора розташований не нижче першого збудженого рівня 

акцептора [22]. 

   Згідно з теорією Фьорстера [19, 23, 24] ймовірність (за одиницю 

часу) здійснення акту передачі енергії PDA за диполь-дипольним 

механізмом визначається наступним рівнянням: 
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де К фактор, що враховує орієнтації дипольних моментів переходу донорної 

та акцепторної молекул; QD - квантовий вихід флюоресценції донора; 
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  − інтеграл перекриття спектрів поглинання акцепторної та 

флюоресценції донорної молекул; A - молярний коефіцієнт екстинкції 

акцептора, FD() - інтенсивність спектру випромінювання донора, нормована 

на одиницю; D- час життя збудженого стану донора за відсутності 

акцептора; R - відстань між донорною та акцепторною групами, n- показник 

заломлення.  

Інший механізм переносу енергії був запропонований Декстером, що 

базується на обмінно-резонансній взаємодії між електронними системами 

при заборонених оптичних мультипольних переходах. Цей механізм 

реалізується за умови просторового перекриття хвильових функцій донора і 

акцептора. Імовірність переносу енергії за механізмом Декстера виражається 

формулою: 
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де FD і εA – нормована інтенсивність флюоресценції донора і молярний 

коефіціїнт екстинції акцептора відповідно, R – відстань між молекулами,  L- 

ефективний борівський радіус для збудженого та незбудженого станів 

(порядку 1-2 Å) [22]. Експоненційний характер отриманої Декстером 

залежності пов'язаний з тим, що хвильові функції, які застосовувались як 

базисні, спадали експоненціально з відстанню [18]. За механізмом Декстера  

можливі передачі і синглетних збуджень, що підтверджено 

експериментально [25]. Декстерівський тип передачі збудження може бути 

значно швидшим, коли або донор, або акцептор не знаходяться в 

синглетному стані. Ефективна відстань Rеф., на якій відбувається передача 

енергії електронного збудження за механізмом Декстера складає від 5-14 Å, 

що відповідає порядку Ван дер Ваальсового радіусу [22]. Але в окремих 

випадках ця відстань може досягати 18-20 Å [25, 26].  

Якщо електронні переходи між станами Д та А дозволені, як при 

синглет-синглетній передачі збудження, то домінуючою є диполь-дипольна 

взаємодія (Фьорстерівський тип). Коли ж переходи заборонені, як у випадку 

синглет-триплетної передачі електронного збудження (заборонені переходи 

Т1→S0 та S0→Т1), то основним типом взаємодії, що призводить до передачі 

збудження, є обмінна, проте вона короткодіюча (<18 Ǻ), адже потребує 

перекриття молекулярних орбіталей (декстерівський тип). При малих 

концентраціях акцептора при переносі синглетних збуджень домінуючим є 

Фьорстерівський механізм передачі збудження завдяки більшій швидкості 

для великих відстаней між донором і акцептором [22]. Наявність факту 

передачі енергії електронного збудження в органічних макромолекулах 

можна встановити по гасінню флюоресценції молекул матриці [21] і за 
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допомогою поляризаційних вимірів. Міграція енергії електронного 

збудження супроводжується деполяризацією люмінесценції [27]. 

 Вище було розглянуто елементарні акти передачі енергії електронного 

збудження. В низько концентрованих системах зазвичай відбувається 

багатоступінчатий процес, який складається з багатьох одноступінчатих. Під 

час одноступінчатого процесу відбувається передача збудження на довжину 

елементарного екситонного стрибка. Ця відстань вкладається в зазначені 

вище інтервали для механізмів Фьорстера і Декстера. Для органічних 

кристалів для опису вільної міграції електронного збудження Френкелем 

було введено поняття квазічастинки – екситону: електронного збудження, яке 

не переносить заряду [28], і надалі розвинуто багатьма науковцями. Характер 

руху екситонів – це випадкові блукання або одномірна дифузія. Оскільки 

основні експериментальні результати в даній роботі були отримані при 

збудженні тонких плівок під невеликими кутами до нормалі до їх поверхні, 

то надалі в цій роботі буде розглядатися лише модель одномірної дифузії. 

Одною з основних характеристик процесів дифузії екситону є довжина його 

пробігу – відстань між його точкою народження і точкою деактивації. 

Розглянемо основні можливі експериментальні способи оцінки довжини 

пробігу екситона. Перший спосіб, запропонований Сімпсоном [29], полягає у 

наступному. Плівку, квантовий вихід якої потрібно було дослідити, наносили 

на шар молекул, які повинні були б збудитися при досягненні їх екситонами, 

згенерованими на поверхні кристалу. Далі плівку збуджували і зменшували її 

товщину до тих пір, поки молекули-сенсори не почали реєструвати 

збудження. Другий спосіб полягав у дослідженні залежності інтенсивності 

люмінесценції від концентрації акцептора. Вперше було запропоновано цей 

метод Вавіловим, продовжено Єрмолаевим, Галаніним та іншими [21]. Далі 

буде розглядатися лише другий метод, оскільки він технологічно більше 

підходить для розв’язання задач цієї роботи.  

Не завжди концентрацію домішки можна визначити по спектрах 

поглинання. Наприклад, у плівках ПЕПК [30], флюоресценція повністю 
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визначається домішковими молекулами антрацену малої концентрації 

(настільки малої, що не проявляється в спектрах поглинання плівок).  

В роботі [31] описано прямий експериментальний метод оцінки 

довжини пробігу синглетного екситону на полімерних макромолекулах, в 

ланки яких були введені нітрогрупи. На рисунку 1.2 представлені залежності 

інтенсивностей власної флюоресценції ПВК та домішкової (нітровані ланки) 

в залежності від концентрації нітрованих ланок. 

 

 

Рис.1.2. Залежності: 1- інтенсивності флюоресценції плівки ПВК (B0), 

2- інтенсивності флюоресценції домішок від їх концентрації (Bд). 

 

Як видно з рисунку 1.2, крива 2 досягає максимуму при концентрації 

нітрованих ланок CNO2
 2-3 %. Останнє означає, що при такій концентрації 

синглетні екситони в макромолекулах ПВК повністю перехоплюються 

домішковими центрами. Ефективна відстань між центрами захоплення в 

макромолекулах в цьому випадку дорівнює середній довжині пробігу 

екситона і складає 90 Å. 

Багатоступінчате перенесення енергії в молекулярних кристалах, 

мономерах та полімерних макромолекулах може бути описане теорією 

дифузійного руху екситонів  [20, 32- 39]. 

В роботі [40] застосована дифузійна модель міграції енергії 

електронного збудження в органічних молекулах в ізотропному наближенні. 

Уявлення про дифузійний характер руху екситонів вперше було описано І.Я. 

Кучеровим і О.М. Файдишем. В склад середовищ як структурні елементи 

входять ізольовані π-елекронмісткі системи одного типу. Після поглинання 
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фотону структурним елементом середовища виникає збудження, ймовірність 

передачі якого сусіднім структурним елементам однакова. Завдяки цьому, а 

також у зв’язку з відсутністю виділеного напрямку, характер 

розповсюдження електронних збуджень носить випадковий характер. В 

зв’язку з цим до опису руху таких збуджень можна застосувати теорію 

випадкових блукань або дифузію. Перенесення енергії електронного 

збудження більш ефективне в упорядкованих структурах типу молекулярних 

кристалів чи гомополімерів. В той же час в аморфних середовищах 

перенесення збуджень також можливе, але з меншою ефективністю [41].  

 Розглянемо органічну плівку, на яку падає потік фотонів інтенсивністю 

Ф0. Фотони генерують екситони. Коефіцієнт поглинання середовища  к. 

Вздовж напрямку потоку фотонів, що поглинаються, створюється градієнт 

концентрації екситонів (див. рис. 1.3).  

 

Рис.1.3. Тонкий шар, де реалізується дифузійна модель перенесення 

електронного збудження. 

 

Це є причиною дифузії синглетних екситонів з верхніх шарів полімерної 

плівки в нижні. Перенесення енергії може відбуватися і по триплетним 

рівням, але ці процеси проявляються при низькій температурі, оскільки при 

кімнатній температурі молекули кисню перехоплюють збудження [42]. Якщо 

врахувати можливість захоплення екситонів на домішкових центрах з 

імовірністю Р, то можна записати наступне рівняння: 









f x t

t
D

f

x
e f x t Pkx( , )

= + − −

2

2 0
 ( , )  ,                           (1.4) 

де f(x) - концентрація екситонів, D - коефіцієнт дифузії екситонів. Для 

триплетних екситонів у цьому рівнянні присутній доданок, що враховує їх 
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анігіляцію. Припустимо, що екситони не відбиваються від поверхні плівки і 

не доходять до її протилежного кінця (межі плівка-підкладинка). Тоді 

запишемо граничні умови так: f(0)=f(d)=0 . Подібна аргументація наводиться 

в роботах [40, 43]. Також знехтуємо реабсорбцією. Знаючи f(x), можна 

розрахувати інтенсивність випромінювання. Тоді інтенсивності 

випромінювання флюоресценції основної сполуки (BМ) та домішки (BД) 

відповідно дорівнюють: 

kd kd

м м 0
2 kd 2 kd

д 0

2

k 1 1 1 d 1 S 1 d
B H th th k

k 1 c 1 2 k 1 2
1

e e

e e

− −

− −
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,                              (1.6) 

де =4Rефl0
2 - ймовірність захоплення екситону молекулою домішки, Rеф. - 

ефективний радіус сфери повного захоплення екситону, l0 - довжина 

дифузійного зміщення,  - коефіцієнт захоплення екситону домішками, сд - 

концентрація домішки в молекула/см3; HМ , H - постійні, які враховують 

вплив реабсорбції (умови експерименту підбираються таким чином, щоб 

реабсорбція була виключена, тоді HМ =1). Значення параметра S визначається 

молекулярним квантовим виходом поверхневих молекул; М та Д - 

молекулярні квантові виходи основної речовини та домішки [40]. 

За концентраційним залежностями 
Д

М

д
B

f (c )
B

=                                      (1.7) 

знаходяться параметри, які характеризують процес перенесення енергії в 

речовині. У випадку малої концентрації домішки: 

Д Д

М М

д
B

B
c=





                                                    (1.8) 

Для оцінки безпосередньо довжини пробігу екситона у двокомпонентній 

системі такі параметри, як квантові виходи люмінесценції М та Д, 

інтенсивності флюоресценції матриці BМ та домішки BД, концентрація 

молекул домішки визначаються експериментально. Ефективний радіус 



 

 30 

 

повного захоплення екситону приймається порядку відстані між двома 

сусідніми π-системами [40].  

Ефективність захоплення екситону домішкою (центром захоплення) 

може не досягати 100% навіть на критичних відстанях (ймовірність 

захоплення збудження не дорівнює 1). Головним чином вона залежить від 

концентрації домішки, але в меншій мірі залежить і від резонансної взаємодії 

екситон - домішка (перекриття хвильових функцій матричної і домішкової 

молекул) [20]. 

 

 1.2 Фізико-хімічні властивості ціанінових барвників  

Одним із типів спряжених π-електронмістких систем є поліметинові 

барвники. Спряженими є системи, які містять пов'язані в деякій 

послідовності атоми вуглецю в стані sp2-гібридизації, 2pz-електрони яких 

утворюють сполучену систему делокалізованих π-електронів. Саме система 

цих 2pz електронів і визначає основні електронні властивості π-

електронмістких сполук. Для розробки малоенергозатратних джерел світла 

особливо привабливим є використання поліметинових барвників завдяки 

високому значенню коефіцієнта екстинції (до 2-3*105 л∙моль-1∙см-1) в широкій 

області видимого спектра, високому квантовому виходу й вузьким 

(напівширина близько 30-50 нм) спектральним смугам поглинання, 

пов'язаних з найнижчим електронним переходом S0→ S1 [44-47]. 

Найбільш підходящою для даної роботи є група ціанінових барвників, 

яка належить до поліметинових сполук, які в свою чергу належать до 

широкого класу лінійних спряжених систем (ЛСС). ЛСС – це системи, в яких 

є не розгалуджена π-система, на відміну від таких сполук, як бензол, 

фенантрен і т.д. Якщо кількість π-центрів непарна, то формування закритої 

електронної оболонки (всі зв’язуючі орбіталі (нижче нульового рівня Фермі) 

в MOLAO представленні є двократно заповненими) є запорукою стабільності 

молекули. Для поліметинів з непарним числом π-центрів для підвищення 
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стабільносні лінійно-спряжених систем часто вводять цінцеві групи. Якщо 

кінцеві групи містять атоми азоту, то їх традиційно називають ціаніновими 

барвниками [48, 49]. Зараз ціанінові барвники широко використовуються в 

ОСД пристроях [50]. 

В загальному випадку ціанінові барвники за хімічною будовою 

складаються з ланцюга спряжених метинових (-СН=) та кінцевих груп (див. 

формулу 1.9) [45]: 

                       [G1 ⎯  (CH)n  ⎯  G2]z        z = 0, 1, 2                 (1.9) 

Тут G1 і G2 - кінцеві групи (КГ), (CH)n – поліметиновий ланцюг, z-сумарний 

заряд молекули. Кінцевими групами G1 і G2 можуть бути такі гетероциклічні 

системи, як хінолін, індол, піридин, тіазол та інші, що беруть участь у 

загальній системі спряження.  

В залежності від будови кінцевих груп ціаніни класифікують [45]: 

- симетричні та несиметричні; симетричний ціанін – це барвник, в якому 

хімічна будова кінцевих груп однакова (хоча при представленні 

відповідною хімічною формулою можуть відрізнятися електронною 

будовою), відповідно у несиметричних – різні. 

- по  числу вініленових груп (вінієлогічний ряд), з’єднаних з метиновою 

групою в ансамблі (-(СН=СН)n-СН=). Так карбоціаніни мають 

ланцюжок з трьох метинових груп (n=1), дикарбоціаніни – відповідно 

ланцюжок з 5 метинових груп (n=2) і т.д. Також є інша класифікація по 

числу метинових груп (CH): монометинціанін (n= 0), триметинціанін (n 

= 1), пентаметинціанін-(n = 2) і т. д. 

Кінцеві групи поділяються на донорні і акцепторні.  Донорні кінцеві 

групи в катіонних барвниках передають надлишок заряду в π-систему 

ланцюга. Акцепторні кінцеві групи в аніонних барниках відтягують 

надлишок електронів з ланцюга. Зміною хімічної будови молекули можна 

впливати на цю здатність, а також на величину енергетичної щілини, тим 

самим перерозподіляючи заряд в спряженій системі [51-53]. 
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Йонні поліметинові барвники можуть бути представлені двома 

резонансними структурами: із зарядом або на одній, або на іншій кінцевій 

групі (див. рис. 1.4).  

  

Рис.1.4.  Схематична формула йонних поліметинових барвників, де G1 і G2 

– кінцеві групи, n = 0, 1, 2, .. - кількість ланок поліметинового ланцюга. 

 

В розчинах при низьких концентраціях молекула барвника повністю 

дисоціює, і спектральні властивості розчинів (поглинання в УФ, видимій та 

ближній ІЧ області спектра), а також флюоресцентні і нелінійно оптичні 

властивості обумовлюються хромофорною системою основного йона: 

катіона - в катіонних барвниках, аніона - в аніонних [54]. 

В симетричних поліметинових барвників врахування симетрії дає 

можливість аналізувати властивості МО, наприклад, досліджувати вузлові 

властивості орбіталей. Г.Г. Дядюшею було запропоновано розділяти 

поліметинові барвники на два класи в залежності від симетрії граничних 

молекулярних орбіталей: верхньої зайнятої (HOMO) і нижньої вакантної 

(LUMO). Граничні (з англ. frontier orbitals)– це верхня зайнята і нижня 

вакантна орбіталі (HOMO i LUMO). Як непарні -системи, поліметини з 

урахуванням антисиметрії -електронів належать до точкової групи симетрії 

С2v. Ця група має вісь симетрії другого порядку і дві перпендикулярні між 

собою площини симетрії, що перетинаються по осі симетрії. Якщо молекула 

симетрична, то коефіцієнти в розв’язках секулярних рівнянь МО для хімічно 

- еквівалентних атомів рівні по модулю і відрізняються лише знаком. 

Врахування симетрії допомагає аналізувати властивості МО, наприклад, при 

дослідженні вузлових властивостей орбіталей. Розрізняють симетричні й 

антисиметричні орбіталі. Якщо окремі фрагменти МО, що рівновіддалені від 
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точки, через яку проходить площина чи вісь симетрії С2V молекули, однакові 

по величині і за знаком, то в цьому випадку орбіталь називають 

симетричною; якщо різні знаки і однакова величина, антисиметричною [51, 

55]. 

Серед несиметричних барвників одним із найбільш відомих класів є 

стирили. До стирилів відносяться несиметричні ціанінові барвники, у яких 

одним з кінцевих залишків є діалкіламінофеніленова кінцева група [56] (див. 

рис.1.5): 

      

Рис.1.5. Схематична хімічна формула стирилу. 

 

Кенігом було показано, що максимум поглинання зсувається в 

довгохвильову область при подовженні поліметинового ланцюга [57]. 

Величина зсуву, яка спостерігається при подовженні ланцюга на одну 

вініленову групу,  становить близько 100 нм (вініленовий зсув) [53]. 

З експериментальних даних відомо, що положення максимуму 

поглинання  несиметричного барвника зміщено в короткохвильову область 

відносно середнього значення максимумів поглинань для двох відповідних 

симетричних барвників. Це явище було описано Кіпріановим і Пилюгіною 

[58]. 

 Різниця між максимумом поглинання несиметричного ціаніну та 

середнім арифметичним значенням максимумів поглинання відповідних 

симетричних барвників була вивчена Брукером [59] і названа девіацією 

максимуму поглинання D. Девіації зростають (квадратично) при подовженні 

хромофора і, головне, при збільшенні відмінності в донорних властивостях 

кінцевих груп. На підставі широких спектральних досліджень рядів 

несиметричних барвників, у яких одна з кінцевих груп залишалася 

незмінною, а друга варіювалася, Брукер запропонував використовувати 
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девіації для визначення відносної основності кінцевих залишків - параметра, 

названого ним "basicity". Цей параметр, згідно з Брукером, можна трактувати 

як додаткову стабілізацію молекули несиметричного (а також і 

симетричного) барвника за рахунок подвійних зв'язків кінцевих груп: 

additional double bond stabilization - ADBS.  

Окремим випадком ціанінових барвників є основи. Їх отримують при 

видаленні у барвника замісника біля атому азоту з одночасним видаленням 

позитивного заряду з системи. Тому основи є нейтральними молекулами. 

Основи ціанінових барвників (як підкласу поліметинових барвників)  широко 

використовуються для розробки люмінесцентних матеріалів. Незважаючи на 

те, що ціанінові основи показують, як правило, дещо ширші спектральні 

смуги з комплексом вібронної структури, на відміну від інших типів 

поліметинових барвників з їхніми вузькими й інтенсивними  смугами 

поглинання і флюоресценції, вони, однак, мають чимало переваг, наприклад, 

з основ, як нейтральних речовин,  можна виготовити тонкі плівки за 

допомогою термічного вакуумного нанесення для різних пристроїв [60, 61].  

Ще один параметр для кількісної характеристики донорних 

властивостей кінцевих груп в катіонних поліметинових барвниках був 

введений А.Я. Ільченком, названий ним електронодонорністю КГ (D) [62]. 

Девіації несиметричних барвників представлялися як функція різниць 

електронодонорностей КГ - D , які містить барвник: 

2 3
a D b D =  +                                        (1.10) 

Параметри а и b для різних груп мають значення від 0 до 2.5-3. За точку 

відліку прийнятий залишок індоленіна, для якого D = 0. Таким чином, 

виходячи із значень D відомих КГ, можна визначити девіації та максимуми 

поглинання будь-якого несиметричного барвника. 

Для ціанінових барвників характерним є значне чергування 

електронної густини на вуглецевих атомах поліметинового ланцюга,  що 

призводить навіть до протилежних часткових зарядів на сусідніх атомах. В 



 

 35 

 

якості ілюстрації, на рисунку 1.6 схематично представлені заряди в 

хромофорі: а) симетричних катіонних пірідоціанінов, б) стрептоціанінів, в) 

аніонних поліметинових барвників із цикло-пентадіенільними кінцевими 

групами [51]:  

 

Рис. 1.6. Заряди на вуглецевих атомах поліметинового ланцюга барвників: 1 - 

позитивний, 2 – негативний заряд. 

 

Експериментально розподіл електронної густини найбільш наочно 

проявляється при аналізі даних спектроскопії ядерного магнітного резонансу 

(ЯМР). Хімічний зсув виражається у відносних одиницях-мільйонних 

частках (млн-1) [63]. 

Між зарядами q і спостережуваними вуглецевими хімічними зсувами 

δС існує кореляційне співвідношення першого порядку, зване 

«аксіоматичним» в органічній хімії [64]: 

C 0q  = +   ,                                               (1.11) 

де α і δС - кореляційні параметри, які визначаються методом найменших 

квадратів, виходячи зі значень для ряду представників класу аніонних 

поліметинів.  

Для аналізу геометрії молекули вводиться заселеність зв’язку -  

заселеність електронами в області утворення зв’язку між двома атомами. 

Зростання заселеності зв’язку призводить до підсилення зв’язку і зменшує 

його довжину. Якщо електронні оболонки атомів в значній мірі 

перекриваються, то між ними утворюється міцний ковалентний зв'язок. Для 
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кількісної оцінки заселеності використовується параметр порядок зв’язку pμν. 

Існує кореляція між порядком зв’язку і довжиною зв’язку: 

lµν(Ǻ) = a – b*pµν  ,                                     (1.12) 

де a, b – експериментально підібрані параметри [65]. Порядок зв’язку 

обраховується через коефіцієнти на атомах молекулярних орбіталей, які 

утворюють зв’язок [51]. При електронному збудженні порядки вуглець-

вуглецевих зв’язків поліметинового ланцюга суттєво зменшуються, що 

полегшує повороти навколо них. Поліметинові барвники часто утворюють 

фотоізомери, які слугують основним каналом деактивації енергії 

електронного збудження. Утворення фотоізомерів сильно зменшує не тільки 

квантовий вихід (φ), але і часи життя збуджених станів. Необхідно зазначити, 

що деактивація збудження буде відбуватися не тільки при повороті навколо 

вуглець-вуглецевих зв’язків поліметинового ланцюга, але і при наявності 

крутильних коливань навколо них. Якщо цим поворотам і коливанням не 

стати на заваді, то ніякі структурні зміни, що підвищують квантовий вихід, 

не зможуть наблизити значення φ до 100%.  Одним із шляхів вирішення цієї 

проблеми є жорстка фіксація ланок поліметинового ланцюга містком. На 

малюнку 1.7 наведено монометинціанін без містка (φ=4%) і з містком 

(φ=97%) [66, 67]. 

 

Рис. 1.7. Хімічні формули ціанінових барвників I (без містка) і II (з містком). 

 

Для ціанінових барвників характерним є інтенсивне поглинання світла 

у вузькому видимому діапазоні. Взаємозв’язок між областю поглинання та 

хімічною будовою пояснюється за допомогою класичної теорії Віта. За 

забарвлення органічних сполук відповідають групи (хромофори), які мають у 
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своєму складі кратні зв’язки, типу –CH=CH- [68]. Дія хромофорів 

посилюється полярними групами, наприклад –OH, -SH, NH2-, які 

називаються ауксохромами.  

Використовуючи довжину ланцюга і ефективні довжини кінцевих груп, 

можна оцінити положення смуги поглинання у спектрі, як наслідок, і 

забарвлення. Для більш точного аналізу треба використовути розрахунки 

енергетичного спектру молекул. З точку зору квантово-хімічної теорії 

діапазон поглинання визначається комбінацією, або різницею енергій двох 

станів: основного-А та збудженого-А*. Наперед не можна передбачити, чи 

має стан А* ту ж саму електронну будову, що й А, до якого відноситься 

структурна формула, отримана з хімічних даних. Квантово-хімічні 

розрахунки дають інформацію про основний і збуджений стан молекули 

барвника, знаючи яку можна синтезувати барвник із заздалегідь 

передбачуваними спектральними властивостями [12]. 

Коефіцієнт екстинції ціанінових барвників залежить від довжини 

метинового ланцюга (-СН=СН-) та орієнтації дипольного моменту переходу 

молекули. Найбільша поглинальна здатність молекули можлива, якщо 

дипольний момент переходу направлений вздовж метинового ланцюга. Від 

довжини метинового ланцюга залежить квантовий вихід люмінесценції (φ): 

при n=0, n>3 - φ≈1%, при n=1, 2, 3 - найвищий (зазвичай 25-58 %). Зміна φ 

при подовженні поліметинового ланцюга, ймовірно, викликана 

інтеркомбінаційною конверсією [69]. Часи життя збуджених станів залежать 

від довжини ланцюга аналогічно. Одним з поясненням цього є те, що при 

подовженні ланцюга збільшується ймовірність безвипромінювальної 

конверсії унаслідок зменшення енергетичної щілини між основним і першим 

збудженим станом. Ця обставина гарно узгоджується з тим, що зазвичай 

барвники, які поглинають у довгохвильовій області видимого спектру, мають 

нижчі квантові виходи, ніж ті, що поглинають у короткохвильовій) [66]. На 

діапазон поглинання ціанінових барвників впливає також  хімічна будова 

кінцевих груп [12]. 
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Інтенсивність поглинання молекули можна оцінити допомогою 

квантово-хімічних розрахунків; так, при розрахунках можна отримати силу 

осцилятора - параметр дипольного оптичного переходу, що відповідає 

експериментальній інтенсивності оптичної лінії [70]. 

Спектр поглинання не часто має просту структуру з чітко роздільними 

максимумами. Структура смуги поглинання може бути зумовлена певними 

типами збудження самого скелету молекули згідно принципу Франка-

Коддона. Ці максимуми називаються коливальними [68]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що варіювання хімічного складу 

молекули, наприклад, довжини сполученого ланцюга або топології кінцевих 

груп може призвести до зміни довжини зв’язаної комірки, і як наслідок, 

зміни значення коефіцієнта екстинції, квантового виходу люмінесценції, 

зміщення смуги поглинання або смуги флюоресценції, зміни напряму 

дипольного моменту тощо.  

 

 1.3 Агрегати  органічних молекул  

У розчинах ціанінових барвників форма та положення максимумів 

спектрів поглинання і люмінесценції можуть залежати від їх концентрації. 

Смуги електронного поглинання можуть зсуватися в короткохвильовий чи 

довгохвильовий бік, звужуватися чи розширюватися, а також, в ряді 

випадків, можуть з’являтися додаткові максимуми [71-73]. Такі зміни 

пов’язуються з процесами утворення ціанінами молекулярних асоціатів - 

надмолекулярних структур.  Дослідження показали, що у агрегатах молекули 

барвників певним чином орієнтовані одна відносно одної під дією 

різноманітних нековалентних сил міжмолекулярної взаємодії (сили Ван дер 

Ваальса, кулонівські та інші). Молекулярні агрегати часто являють собою 

лінійні (одновимірні) періодичні структури. Найбільш розповсюдженим 

типом агрегатів у ціанінових барвників є фізичний димер [74-78] - 

об’єднання двох молекул (мономерних одиниць). 
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Каша і Мак-Рей запропонували модель "сендвічевої" конфігурації 

молекул в димері [79]. Схеми енергетичних рівнів та електронних переходів 

(дозволених та заборонених) для димерів різної конфігурації наведено на 

рисунку 1.8.  

 

Рис. 1.8. Система енергетичних електронних рівнів та переходи з основного 

до збудженого стану для димерів різної конфігурації [80]: (а) "сендвічева 

структура", (б) "голова до хвосту", (в) розташування молекул під кутом-

“ялинковий тип”. Пунктирними стрілками та лініями позначені заборонені 

переходи та відповідні їм рівні.  

  

На вищому енергетичному рівні димеру «сендвічевої» структури 

дипольні моменти переходу молекул паралельні, отже їх сума велика (див. 

рис. 1.8-а), а тому перехід має високу ймовірність. В збудженому димері типу 

"сендвіч" спочатку реалізується перехід з вищого збудженого рівня на 

нижчий (заборонений), а вже потім з нижчого відбувається флюоресценція. 

Диполі переходу нижчого енергетичного збудженого рівня антипаралельні, і 

таким чиним, гасять одне одного. Оскільки низькоенергетичне збудження 

заборонене, то час його життя великий. Тому ймовірним є зіткнення з 

молекулами, які перехоплюють збудження, що призводить до падіння 

квантового виходу люмінесценції. Протилежний ефект мають димери типу 

"голова до хвоста" (див. рисунок 1.8-б). В них дипольні моменти переходу 

антипаралельні на вищому енергетичному рівні, а тому перехід при 

поглинанні кванту відбувається на нижчий рівень, де дипольні моменти 
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переходу паралельні, а тому перехід з першого вищого рівня в основний стан 

супроводжується люмінесценцією з високим квантовим виходом. Агрегати 

молекул барвників типу "сендвіч" і "голова до хвоста" є крайніми формами 

молекулярної агрегації. В окремих випадках диполі переходу двух молекул 

димера знаходяться у різних площинах (див. рис. 1.8-в) [80, 81].  

Відповідно до моделі Каша просторові орієнтації молекул в димері для 

(а) і (б) задаються наступними параметрами: R-відстань між геометричними 

центрами молекул, θ-кут між площиною одного з мономерів і відрізком R 

(див. рис 1.9-а-б).  

 
 

a б 

Рис. 1.9. Схема розміщення площин двох молекул в димері (вид збоку). 

 

Очевидно, що такий же кут θ буде і між відрізком R та дипольним моментом 

переходу µ однієї з мономерних молекул [78, 82].  

Агрегати також можуть утворюватися не тільки в розчинах, а і в тонких 

плівках [83]. До плівок застосовуються аналогічні міркування, як і до 

високонцентрованих розчинів. Для плоских нейтральних ціанінових 

барвників паралельне розташування мономерів значно вигідніше, ніж інші 

варіанти (при паралельному розташуванні перекриття π-орбіталей 

максимальне). Причиною цього, по-перше, є те, що дисперсійні взаємодії при 

паралельній орієнтації молекул максимальні. По-друге, у випадку 

несиметричних молекул електронна густина зміщена вдовж хромофора, а 

тому виникає дипольний момент. Тому вигідніше антипаралельне 

розташування: дипольні моменти направлені антипаралельно. Іншими 
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словами, катіонні кінцеві групи однієї молекули «жорстко» закріплені 

аніонними іншої внаслідок електростатичного притягання різнойменних 

зарядів. Таке закріплення повинно бути максимальним у “сендвічів”, що 

складаються з двох молекул. Третій молекулі вигідніше утворити новий 

димер з іншою молекулою аналогічним чином [69]. 

 

 1.4 Особливості термічного нанесення органічних сполук 

у вакуумі  

Існує багато технологій створення органічних напівпровідникових 

тонких плівок. В теперешній час найрозповсюдженішими технологіями 

створення світловипромінюючих шарів ОСД є наступні технології: 

центрифугальне нанесення (spin coating); термічне вакуумне осадження 

(англ. – “Vacuum Thermal Evaporation”, VTE); осадження з парової фази 

органічного матеріалу (англ. - “Organic Vapor Phase Deposition”, OVPD) та 

інші. Беззаперечно можливе комбінування різних технологій для отримання 

їхніх переваг для конкретної задачі [84-88]. 

В даній роботі буде описано процес проектування 

світловипромінюючого шару, який можна створити за допомогою технології 

термічного нанесення у вакуумі (VTE). Досліджувані в цій роботі сполуки 

погано розчинні в багатьох розчинниках і є необхідність контролювати 

досить точно товщини плівок в процесі їх створення, а тому центрифугальне 

нанесення погано підходить для нанесення досліджуємих в даній роботі 

композитних шарів. Технологія OVPD має деякі беззаперечні переваги перед 

VTE, але процес формування плівки цим методом тісно пов’язаний із 

протіканням хімічної реакції на поверхні підкладки (хімсорбція), і у випадку 

даного дослідження це може призвести до зміни хімічної будови барвника, і, 

відповідно, його фізичних властивостей. Типово плівки на основі молекул 

ціанінів при розробці нових матеріалів створюються за допомого термічного 

нанесення у вакуумі [89, 90].  
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Проектування тонкоплівкового зразка складається з проектування 

молекул-складових плівки і з вибору режимів нанесення плівки. Отримати 

тонкоплівковий зразок з найбільш оптимальними властивостями для 

конкретної задачі можна лише за допомогою балансу цих двох складових.  

 Основні засади проектування молекул, які б мали необхідні 

спектральні властивості, були описані вище. Ціаніни є катіонними чи 

аніонними (з відповідним протийоном) барвниками та вони можуть 

утворювати кристали. Однак переважна більшість органічних сполук, які 

наносять у вакуумі нейтральні [91]. У той час, як нейтральні органічні 

напівпровідники легко випаровуються та сублімують (мають невисокі 

температури плавлення та сублімації) головним чином через слабку 

міжмолекулярну силу Ван дер Ваальса, йонні органічні функціональні 

матеріали, такі як ціанінові барвники, перебувають під сильними 

кулонівськими взаємодіями, що призводять до високих температур 

плавлення та сублімації [92, 93]. Тому для термічного нанесення у вакуумі 

створюють нейтральні похідні катіонних ціанінових барвників. Хоча в роботі 

[91] показано можливість термічного нанесення солей, але це є унікальним 

випадком. 

Як зазначено вище, другою складовою проектування тонкоплівкового 

зразка є вибір оптимальних режимів його створення. Найбільш важлива 

відмінність між випаровуваними і розчиненими барвниками (в рідких 

розчинах і в твердому стані) полягає у тому, що фізико-хімічні властивості 

тонких плівок залежать не тільки від молекулярної будови, а й від структури 

твердих тонких плівок. Розуміння властивостей тонких плівок є складним, 

тому що спрогнозувати тверду структуру, знаючи молекулярну структуру 

вихідної речовини, в значній мірі важко. В певному наближенні таке 

проектування можливе сучасними програмними пакетами, наприклад, 

такими як Materials Studio. Подальші складності виникають через те, що 

властивості, що визначають структуру тонких плівок, сильно залежать від 
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умов створення, головним чином від температури підкладинки та швидкості 

випаровування [94].  

Процес створення органічних тонких плівок складається з 

випаровування або сублімації речовини в газову фазу при рівноважних 

тисках близько 1∙10-4 Па і конденсації парів речовини на підкладинку. 

Високий та в деяких випадках ультрависокий вакуум потрібні для того, щоб 

молекули не окислювалися. Вихідну речовину випаровують або сублімують з 

випаровувача, який резистивно нагрівається. Температура, при якій 

пружність насиченої пари дорівнює зовнішньому тиску, називається 

температурою випаровування. У більшості випадків температура 

випаровування більша від температури плавлення. Але є такі речовини, які 

мають великий тиск насичуючої пари в твердому стані, тоді відбувається 

процес сублімації. Кінетичні енергії атомів, які випаровуються, складають 

0.1-0.3eV (1000-3000 К). Речовини, які термічно наносяться у вакуумі, 

повинні бути стійкі до нагрівання. Однією з умов стійкості є невелика 

молекулярна маса. Максимальний розмір молекули, яка може 

випаровуватися складає близько 1200 атомних одиниць [13].  

Молекула, яка досягла поверхні підкладинки, може як адсорбуватися, 

так відбитися від неї (перевипаруватися) неадсобувавшись. Фізична 

адсорбція – екзотермічний обернений процес збільшення концентрації 

адсорбованої речовини на поверхні твердого тіла без утворення хімічного 

зв’язку. На відносно нейтральних поверхнях (SiO2, золото, графіт і т.п.) 

домінуючими є фізичні взаємодії Ван дер Ваальсової (ВВ) природи [95]. 

  В розчині молекули рухливі, а тому завжди з часом утворюється 

рівноважна структура. В тонкій плівці різні режими її росту відповідають 

різним коефіцієнтам взаємодії: енергія адгезії Wa (це параметр взаємодії 

адсорбат-адсорбент) і енергія когезії Wc острівець-острівець (визначається 

взаємодією адсорбат-адсорбат). Існують наступні можливі схеми росту 

плівки: 
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- острівковий ріст (Wa< Wc) - атоми плівки сильніше пов'язані між собою, 

ніж з підкладкою. В цьому випадку тривимірні острівці зароджуються і 

ростуть прямо на поверхні підкладки (механізм Вольмера – Вебера);  

- ріст шару (Wa > Wc), коли атоми плівки сильніше пов'язані з підкладкою, 

ніж один з одним. В результаті цього ріст наступного шару не починається, 

поки не завершено формування попереднього, тобто має місце строго 

двовимірний ріст (механізм Франка – Ван дер Мерве); 

- об’єднаний ріст (мода Странского-Крастанова), в ході якого один або 

декілька моношарів формуються з наступним ростом острівків. Ці механізми 

росту проілюстровані на рисунку 1.10. 

 

об’єднаний ріст 

адсорбент 

острівковий 

ріст 
ріст шару 

адсорбент адсорбент 

адсорбент адсорбент адсорбент 

адсорбент адсорбент адсорбент 

адсорбент адсорбент адсорбент 

 

Рис. 1.10. Основні механізми росту плівки у вакуумі [95]. 

 

Окремо виділяють епітаксіальний ріст (Wa = Wc) - орієнтований ріст одного 

монокристала на монокристалічній поверхні підкладинки, тобто підкладинка 

задає параметри росту плівки [95, 96]. 

Для органічних світловипромінюючих пристроїв є необхідною 

невелика шорсткість шарів, оскільки товщини цих шарів складають десятки, 

а то й менше нанометрів. Найменшу шорсткість буде мати плівка, якщо 

механізм росту є ріст шару. Найбільш часто зустрічається  острівковий та 

об’єднаний режими росту. В залежності від температури підкладинки 
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спостерігаються зміни морфології тонких плівок. Зі збільшенням 

температури підкладинки збільшується мобільність осаджених молекул на 

підкладинці і, як наслідок, змінюється рельєф поверхні шару і кристалічна 

модифікація в структурі шару [95].  

Кінцева структура плівки - це результат “конкуренції” процесів 

термодинаміки і кінетики. За умов, близьких термодинамічно до рівноважних 

(що зумовлюються оптимальною температурою підкладинки і низькою 

швидкістю росту), структура плівки буде більш рівномірною. В цьому 

випадку можливо отримати кристалічну плівку. В протилежному випадку 

структура буде нерівноважна. Якщо взаємодія молекул адсорбат-підкладинка 

слабше взаємодії адсорбат-адсорбат, то можливим є утворення мікро- 

наноагрегатів. В роботі [97] на прикладі мероціанінового барвника (Z)-2-

(бензо[cd]індол-2-ілметилен)-3-метил-2,3-дигідробензо[d]тіазола показано, 

що спектр поглинання декількох моношарів барвника відрізняється від 

спектру поглинання товстої плівки. Автори дійшли висновку, що перші шари 

осаджуються в одній співорієнтації, а подальші в дещо іншій.  

Висока ймовірність пружного відбивання багатоатомних частинок в 

свою чергу призводить до дефектів плівки і суттєво залежить від швидкості 

нанесення плівки [10]. 

Також важливим параметром умов нанесення є температура, при якій 

випаровуються барвники. З підвищенням температури збільшується 

ймовірність великих термічних флуктуацій з енергією, достатньою як для 

розриву хімічних зв’язків, так і для одночасного подолання міжмолекулярної 

взаємодії, а тому збільшується ймовірність випаровування молекул речовини. 

З подальшим збільшенням температури збільшується ймовірність розриву 

внутрішньомолекулярних зв’язків і, тим самим, ймовірність наявності 

деструктивних фрагментів у плівці.  Однак, при температурі значно більшій 

від температури випаровування збільшується інтенсивність  первинних актів 

розриву С-С - зв’язків. Тому у складі летючих продуктів збільшується вміст 

«уламків» молекул [98, 99]. 
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Підсумовуючи, можна зробити висновок, що основні спектральні 

характеристики тонких органічних плівок суттєво залежать як від хімічної 

будови хромофорів вихідних молекул барвників, так і від умов створення 

плівок. Таким чином, в залежності від режимів нанесення плівки і матеріалу 

підкладинки отримана плівка може мати різні структурні і спектральні 

властивості: кристалічну чи аморфну структуру; наявність чи відсутність 

агрегатів; наявність дефектів і деструктивних фрагментів. Вибір режимів 

одержання плівок зумовлюється структурними, механічними та фізичними 

параметрами, якими повинен володіти тонкоплівковий зразок. 

 

1.5 Фізичні основи роботи органічних  

світловипромінюючих пристроїв  

Люмінесценція молекул може бути збуджена за рахунок різних 

механізмів, наприклад, як детально описано в параграфі 1.1, за рахунок 

поглинання фотона. Механізм переносу  електронного збудження з однієї 

молекули на іншу з наступною рекомбінацією збудження випромінювальним 

шляхом може з успіхом застосовуватись для керуванням такими 

характеристиками ОСД, як колір випромінювання, ефективність та інше. Але 

можливе збудження молекули за рахунок рекомбінації дірки і електрона, що 

рухаються в системі під дією електричного поля. Таку люмінесценцію 

називають електролюмінесценцією. Саме електролюмінесценція і 

використовується в малоенергозатратних джерелах світла (органічних 

світлодіодах). В світловипромінюючих шарах з високим квантовим виходом 

люмінесценції можна очікувати високу ефективність електролюмінесценції 

[100].  

Пристрій, що базується на електролюмінесцентному органічному шарі, 

називається органічним світлодіодом. Розглянемо схему типового 

багатошарового ОСД. Один з прикладів такої багатошарової структури 

показано на рисунку 1.11.  



 

 47 

 

 

Рис. 1.11. Схематична структура багатошарового ОСД: ІДШ-інжекційно-

дірковий шар, ІЕШ-інжекційно електронний шар, ДТШ-електронно-

транспортний шар, ЕТШ-електронно-транспортний шар, ЕБШ-електрон-

блокуючий шар, ДБШ-дірково-блокуючий шар, «домішка-матриця»-

світловипромінюючий шар. 

 

Наявність кількох органічних шарів дозволяє оптимізувати структуру. 

Сумісність значень енергій роботи виходу для електродів, рівнів 

HOMO/LUMO органічних шарів значною мірою може покращити 

характеристики пристрою, наприклад, понизити робочу напругу пристрою 

[101].   

З часу винайдення першого ОСД [102] було запропоновано багато 

сучасних ефективних флюоресцентних матеріалів, що можуть бути 

використані у випромінюючих шарах ОСД. Серед них є як давно відомі 

матеріали, наприклад, 3 (8-оксихінолін) алюміній (Alq3), ПЕПК 

(поліепоксіпропілкарбазол) і т.п., так і речовини, які стали більш актуальні в 

останнє десятиріччя, наприклад, 2,7-ди (9-карбазоліл) – 9 - (2-етилгексіл) 

карбазол (TCz1) та інші. Речовини Alq3, ПЕПК і TCz1 були використані в 

даній роботі як матриці.  

Сполука Alq3 є джерелом зеленого випромінювання і відома як 

електронно-транспортний шар в ОСД [103]. Даний матеріал є 

фотостабільним [103] і має високі значення коефіцієнта квантового виходу у 

тонких плівках, отриманих методом термічного випаровування у вакуумі 
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(близько 25%) [105-107]. Максимальний розмір молекули Alq3 від одного 

кінця до іншого сягає близько 9-10 Å. Порошок Alq3 є кристалічним. 

Сполука Tcz1 є джерелом ультрафіолетового, синього випромінювання і 

також використовується в ОСД [108]. 

  На даному етапі розвитку ці пристрої набули досить широкого вжитку 

і вже здатні складати відчутну конкуренцію подібним неорганічним 

електролюмінісцентним приладам. Є підстави вважати, що відносно новітні 

органічні електролюмінесцентні матеріали в найближчому майбутньому 

збережуть тенденцію до стрімкого розвитку, що дозволить в повній мірі 

дослідити їх та знайти застосування їхнім корисним властивостям.    

 

1.6 Висновки до розділу. Постановка задачі  

Для вирішення поставленої задачі потрібно спроектувати молекули 

барвників, які б мали високі квантові виходи флюоресценції (що як правило 

реалізуються при їх планарній будові), високі коефіцієнти екстинції; малу 

молекулярною масу, нульовий сумарний заряд. У випадку “білого” ОСД 

спектри флюоресценції повинні перекривати увесь видимий діапазон. 

Природно біле випромінювання “білого” ОСД можна створити двома 

способами. Перший спосіб – використати  декілька домішкових барвників у 

світловипромінюючій матриці з широкою смугою поглинання в 

ультрафіолетовій області. В цьому випадку можна отримати флюоресцентне 

випромінювання, близьке за спектральним складом до природно білого 

світла. Другий спосіб – використання багатьох барвників в різних 

світловипромінюючих комірках з вузькими смугами спектрів 

випромінювання, суперпозиція яких дає сумарний спектр, що перекриває 

увесь видимий діапазон. Крім вказаних вище двох випадків в принципі 

широкий спектр випромінювання може бути спричинений не одним, а 

кількома електронними переходами. Технологічно простіше реалізувати 

перший спосіб, тому він і вибраний в даній роботі [10].  
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

 2.1 Об’єкти дослідження  

 В даній роботі був використаний спектрально чистий Alq3 від Sigma 

Aldrich. Сполука Tcz1 була синтезована в Каунаському технологічному 

університеті. На рисунку 2.1 наведені структурні формули матричних сполук.  

 

 

N 

N 

N 

 

 

Alq3 Tcz1 ПЕПК 

 Рис. 2.1. Структурні формули матричних сполук Alq3, ПЕПК, Tcz1. 

 

Люмінесцентний шар на основі однієї сполуки можна отримати лише з 

фіксованою довжиною хвилі випромінювання. Для створення 

випромінюючих систем із спектром, що охоплює весь видимий діапазон, а 

також для варіювання діапазону випромінювання були використані 

барвники: 1415, 2983, 2414, 3022, 3352, 3355, 3ac, 4ac, 5ac, 6, 7, JB-5-97, JB24-

94  (рис. 2.2). Ці сполуки були синтезовані в Інституті органічної хімії НАН 

України у відділі кольору і будови органічних сполук. В роботі буде 

розглядатися нумерація лише гетероциклів 3ac, 4ac, 5ac, 6, 7, оскільки цій 

частині молекул відповідають рівні, розташовані близько до HOMO та 

LUMO рівнів. 
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Рис. 2.2. Структурні формули ціанінових борвмісних барвників 1415, 

2983, 2414, 3022, 0002; стирилів 6,7 та їх основ 3ac, 4ac, 5ac. C5 і C5`; 

стирилів JB-5-97, JB24-94. C6 і C6`- еквівалентні атоми в бензольному 

кільці. 

  

Для перекриття усього видимого діапазону випромінювання в даній 

роботі було створено тонкі плівки барвників JB-5-97, JB24-94 [109], які 

можуть бути використані як матриці (див. рис. 2.2), так і домішки. Серія 

нейтральних основ стирилів типу похідних бензтіазола (BT) 3-5 була 
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синтезована на типовій push–pull архітектурі з фрагментами фенілену пара-

похідних за допомогою донорної групи (диметиламіно- і метокси-групи) і 

акцепторної групи (група трифторметил), які відносяться до -систем типу 

стирилів [64, 110]. 

Всі досліджувані сполуки у початковому вигляді були порошками. 

Термічне випаровування у вакуумі є оптимальним методом отримання 

тонких плівок  на основі таких сполук [111]. 

 

2.2 Методика приготування зразків  

2.2.1 Методика приготування розчинів. Полярні та не полярні 

розчини   

Стокові розчини матриць та барвників для вимірювань спектрів 

поглинання та люмінесценції готувалися шляхом розчинення порошку 

речовин у тетрагідрофурані, ацетонітрилі, толуолі, етиленгліколі та інших 

розчинниках. Кожен із розчинників мав свої переваги для конкретної задачі 

цієї роботи. 

Для низькотемпературних вимірювань використовувався ацетонітрил. 

Цей розчинник був вибраний, оскільки температура його замерзання значно 

вище (-450С), ніж у тетрагідрофурана і толуола (-1000С), а тому він більш 

практичний у використанні (при нормальному атмосферному тиску і 

кімнатній температурі легше приготувати твердий розчин без намерзання 

води). Розчини заморожувалися у мідній кюветі. Для уникнення 

розтріскування досліджуваного зразка кювета спочатку розміщувалась в 

спеціальному резервуарі з парами азоту для її попереднього охолодження. 

Рівень азоту в резервуарі не перевищував країв кювети, щоб запобігти його 

потраплянню на зразок. Після охолодження кювети до неї наливалась піпет-

дозатором кількість розчина, необхідна для заповнення кювети з 

врахуванням збільшення об’єму розчину зразка при замерзанні. Кювета з 
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розчином утримувалася в азоті до повного замерзання. Далі кювету за 

допомогою спеціального тримача опускали в кріостат з парами азоту для 

реєстрації спектрів при низьких температурах. 

Для дослідження агрегатів використовувався слабополярний розчинник 

толуол, оскільки він майже не впливає на здатність молекул агрегувати. 

Проте особливістю цього розчинника є те, що він поглинає в області 200-300 

нм. Збільшити концентрацію вище ~ 1-2 *10-4 моль/л не вдалося, оскільки 

було досягнуто межі розчинності цих сполук у толуолі. Покращити 

розчинність не вдалося як за допомогою використання ультразвукової ванни, 

так і залишивши розчин на добу, оскільки в кінцевому випадку спостерігався 

осад. Тому зазначені концентрації, ймовірно, відповідають межі розчинності 

цих сполук при кімнатній температурі. При нагрівання барвників на декілька 

десятків градусів вони розкладалися. 

Тетрагідрофуран використовувався для спектральної ідентифікації 

смуг поглинання і флюоресценції у діапазоні 200-700 нм. Гарне співпадіння 

положення смуг барвників, розчинених в цьому розчиннику і в інших, 

повинно виключити ефект сольватації. 

Етиленгліколь відрізняється від вище згаданих розчинників високою 

в’язкістю, а тому був використаний для реєстрації спектрів збудження 

флюоресценції з метою побудови кривих анізотропії збудження 

флюоресценції на їх основі. Недоліком цієї речовини є низька розчинність в 

ній досліджуваних сполук. Щоб пришвидшити розчинення барвників в 

етиленгліколі, розчини нагрівалися на 10-15 0С вище кімнатної температури 

на водяній бані. Ще одним з недоліків розчинника є висока гігроскопічна 

здатність: він адсорбує кількість води з повітря у два рази більше своєї маси. 

А тому працювати з таким розчинником при кімнатних умовах треба швидко. 

Додатково, щоб досягти кращої розчинності деяких сполук, 

використовувався діоксан, хлористий метилен та інші. Робочі розчини 

готувалися шляхом розведення стокових розчинів у відповідному 

розчиннику до потрібної концентрації.  
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2.2.2 Методика очищення скляних підкладок 

Стан поверхні підкладки принципово залежить від способу і ступеня її 

очищення. А тому важливим є процес очистки підкладки [112]. Для 

досліджень використовувалися наступні підкладки: кварцові підкладки 

(10*15 мм) та скляні підкладки (22*15 мм). 

Процес очистки кварцових та скляних підкладок був однаковий і 

описаний нижче в хронологічній послідовності. 

1. Підкладки занурювалися в підігріту до 600 С суміш диметил-формаміду і 

моно-етанол-аміну (1:1),  витримувалися там 30 хвилин і в цьому ж розчині 

натиралися бяззю. 

2.  Підкладки промивалися проточною водою протягом 5-ти хвилин, а потім 

одразу, і не висушеними, занурювалися в бідистильовану воду. 

3. Підкладки по одній висушувалися стисненим повітрям. 

4. Підкладки оброблялися в УЗ ванні при 45оС - 50оС в ацетоні протягом 15 

хвилин і сушилися сухим чистим азотом. 

5.  Підкладки оброблялися в УЗ ванні при 45оС - 50оС в ізопропіловому 

спирті протягом 15-ти хвилин і сушилися сухим чистим азотом. 

Після цього підкладки складалися в спеціальні коробки на фільтрувальний 

папір і зберігалися в спеціальних боксах при тисках дещо менших 

атмосферного до моменту безпосереднього їх використання. 

 

2.2.3 Отримання тонких плівок методом термічного нанесення у 

вакуумі (VTE) 

Для отримання тонких плівок методом термічного нанесення у вакуумі 

була використана модифікована установка на базі УВН-74 в Інституті фізики 

напівпровідників НАН України. На рисунку 2.3 наведено принципову схему 

роботи цієї вакуумної камери. 



 

 54 

 

 

Рис. 2.3. Схема робочого об’єму вакуумної камери. 

 

Вакуумна камера являє собою велику металеву колбу, з якої відкачується 

повітря до тиску 1*10-5 Тор. При такому тиску можливе ефективне 

випаровування або сублімація речовини, а також це гарантує відсутніть 

кисню. Всередині знаходиться випаровувач (джерело), в якому розміщені 

металеві чашечки. При термічному нанесенні порошок в чашечці 

нагрівається за допомогою вмонтованої в чашечку галогенної лампи. 

Внаслідок нагрівання хімічні зв’язки розриваються і порошок розкладається 

на мономери, які випаровуються, після чого конденсуються на підкладці 

[113-115].  

П’єзоелектричні кварцові сенсори з водяним охолодженням були 

використані для оцінки товщин напилених плівок. До кварцу прикладають 

змінну напругу, внаслідок чого відбуваються вимушені коливання. При 

нанесенні речовини на кварц його маса збільшується, а тому частота 

коливань зменшується. По зміні цієї частоти можна оцінити товщину 

нанесеної плівки з точністю до декількох Å. Кварецевий сенсор був 

з’єднаний з PCI-карткою Sigma SQM 242 комп’ютера. Частота коливань 

кварцу дуже чутлива до маси нанесеної на його поверхню речовини, а також 

залежить від типу нанесеної сполуки і конкретної геометрії експерименту 

(матеріалу підкладки, взаємного розташування випаровувача і  підкладки). За 
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допомогою різниці показів частоти кварцу до та після нанесення можна 

оцінити товщину отриманої плівки.  

Товщини отриманих зразків лежали в діапазоні 5 – 1350 нм. Для 

попередньої оцінки товщин плівок під час їх створення для кожної речовини 

були знайдені юстувальні коефіцієнти за допомогою співставлення різниці 

показів кварцу і реальної товщини плівок, зафіксованих на АСМ та за 

допомогою еліпсометричних вимірів (детально методика цих вимірів буде 

описана далі). Проте це давало можливість оцінити лише товщину плівок, що 

наносилися на підкладки, розташовані безпосередньо поряд із кварцем.  

Для попередньої оцінки товщин зразків, розташованих далеко від 

кварців було використано наступні міркування. Потік пари речовини 

напрямлений в усі боки, але нерівномірно. Оскільки випаровування речовин 

проводиться у високому вакуумі, коли довжина вільного пробігу атомів 

(молекул) значно більша від розмірів випаровувача, в якому відбувається 

випаровування (сублімація), то рух атомів приймаємо за прямолінійний. 

Такий рух атомів описується законами Ламберта [116]. Згідно з ними 

кількість речовини, яка досягає одиниці поверхні підкладки, що знаходиться 

під кутом φ до нормалі, пропорційна cosφ і обернено пропорційна квадрату 

відстані від точкового випарника до підкладки r: 

L~ cosφ /r2,                                                    (2.1) 

Тобто розподіл товщини плівки L по площині тримача підкладок 

визначається за косинусоїдальним законом Ламберта. В даній роботі 

експериментально визначалися юстувальні коефіцієнти для положення 

кожної з підкладок вздовж тримача підкладок (див. рис. 2.4). Співставляючи 

експериментально отримані дані із законом Ламберта, були побудовані 

нормувальні криві, за допомогою яких можна визначити товщину плівки в 

будь-якій точці тримача підкладок з точністю до 10 Å. В більшості випадків 

підкладки нагрівалися під час процесу нанесення не більше ніж до 30 0С, що 

контролювалося додатковою термопарою. Слід зазначити, що товщина 
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плівки на протилежних краях підкладки різна, оскільки різною є відстань від 

кожного із країв підкладки до випаровувача.  

  
Схема розміщення підкладок 

Випаровувач 

домішки 

Випаровувач 

матриці  

90 mm 90 mm 

КВАРЦ №2 

 

7 

   7     

 

2 

 

6 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

8 

 

6 

 

 

 

9 

 

6 

 

 

 

10     

 

11 

 

6 

 

 

 

12 

 

6 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

6 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

φ1 
φ2 

КВАРЦ №1 КВАРЦ №3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Схема розміщення підкладок вздовж тримача та 

випаровувачів. На тримачі одночасно можна розмістити не більше 22 

підкладки (15*22 мм). 

 

Для оцінки можливості ефективного випаровування або сублімації 

досліджених сполук були обраховані їх молекулярні маси. Як видно з таблиці 

2.1, молекулярні маси сполук сягають 500 а.о.м. Щоб випарувати такі 

“масивні” молекули, потрібно прикласти достатньо велику енергію, 

порівняну з енергією зв’язку атомів у молекулі. Тому важливим в даній 

роботі було вдало підібрати таку методику нанесення плівок у вакуумі, при 

якій не спостерігається деструкція речовини на “уламки” молекул (не 

молекулярні фрагменти). Найголовнішим параметром такої методики є 

температура випаровувача. 
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Таблиця 2.1. Хімічні формули, молекулярні маси та експериментально 

визначені температури випаровування (сублімації) у вакуумі.  

Сполука Молекулярна 

формула 

Молекулярна 

маса 

Температура 

випаровування 

сполуки у вакуумі 

при 8*10-5 Тор; 0С 

1415 C21H13BF2N2 342,14 157 

2983 C19H11BF2N2S 348,18 140-150 

2414 C21H19BF2N2O 364,19 180-195 

3022 C23H19BF2NO 388,21 220-245 

JB5-97 C13H21ClN3 374,87 162-164 

JB24-94 C24H22N4S 398,534 200 

Alq3 Al(C9H6NO)3 460,25 275-285 

TCz1 C36N3 474,36 235-255 

PEPC C15H5ON 215,15 255-270 

 

Речовини 1415, 2983, 2414, 3022 випаровувалися. Alq3 сублімувалася 

переважно при температурах ≈ 150-280 оС, і тисках ≈2*10-5 Па. Діапазон 

температур тигля та тисків в вакуумній камері істотно впливає на швидкість 

росту плівки, і тим самим на морфологічні й оптичні властивості плівки [96]. 

Для наближеної оцінки температур випаровування (сублімації) 

використовувалася термопара хромель-алюмель і мультиметр UNI-T UT33C.  

При температурі випаровувача вище 210 0С, значно збільшується 

швидкість росту TCz1 з 1 Å/с до 8 Å/с (див. рис. 2.5) [117] 
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Рис. 2.5. Залежність швидкості (V) росту плівки від температури (Т) для Tcz1. 

Поверхня між двома кривими-це діапазон похибок цієї залежності. 

 

При температурах вище 2500С швидкість нанесення практично не 

змінюється, що  свідчить про досягнення критичної температури, вище якої 

відбувається розкладання речовини на фрагменти, які осаджуючись на 

підкладці, утворюють дефекти [117, 118]. Аналогічним чином визначалися 

оптимальні температури випаровування інших речовин. Для відомої 

речовини Alq3 також враховувалися літературні данні [119], де показано 

залежність фізичних властивостей плівок від швидкості випаровування. 

Підкладки, на які наносились плівки, знаходилися на достатньо 

невеликій відстані від випаровувача (в середньому близько 12 см), що 

дозволяло отримувати плівки при мінімальних швидкостях нанесення. Проте 

зазвичай дослідники проводили термічне нанесення Alq3 на відстані більше 

20 см [104, 120, 121], оскільки при менших відстанях буде більша різниця в 

товщинах плівки на різних кінцях підкладки, що принципово впливає на 

електричні властивості пристрою. В той же час для досліджень фотофізичних 

властивостей цим фактором можна знехтувати. Слід зазначити, що 

технологія термічного вакуумного нанесення дозволяє контрольовано 

створювати композитні плівки з концентрацією домішки гарантовано 1-2% і 

більше [84, 105]. Тому для отримання менших концентрацій в рамках даної 
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роботи було створено десятки серій зразків і відібрано лише ті, де 

концентрація домішки лежала в необхідному діапазоні. 

 

2.3 Методи досліджень  

2.3.1 Реєстрація спектрів поглинання та люмінесценції за різних 

умов 

2.3.1.1 Реєстрація спектрів поглинання та люмінесценції при 

кімнатних температурах 

Спектри поглинання вимірювалися на двоканальних 

спектрофотометрах Specord UV VIS (Carl Zeiss, Jena, Німеччина) та UV-900 

(Китай). Для спектральних вимірювань використовували стандартні кварцові 

кювети розміром 11 см та 1*0,1 см з діапазоном пропускання світла 

1701000 нм.  

Вимірювання спектрів флюоресценції при кімнатній температурі 

проводилися на спектрофлюориметрі Cary Eclipse (Varian, Австралія).  

 

2.3.1.2 Визначення квантових виходів люмінесценції розчинів та 

плівок при кімнатних температурах 

На сьогоднішній день існує багато методик визначення квантових 

виходів, які можна умовно поділити на відносні та абсолютні. Абсолютні 

[122-124] методики базуються на фіксації інтенсивності випромінювання в 

різних точках інтегруючої сфери, відносні - на оцінці квантових виходів 

відносно реперної речовини. В рамках даної роботи були визначені квантові 

виходи флюоресценції в розчинах і плівках досліджуваних сполук 

відносними методами [125]. 

Для визначення квантових виходів в розчинах як реперна речовина 

використовувався спектрально чистий Родамін 6G компанії Sigma Aldrich. 

Відомо [126], що квантовий вихід цієї сполуки, розчиненої в етанолі, складає 
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близько 95%. Був записаний спектр флюоресенції розчину Родамін 6G з 

концентрацією 5*10-6 г\cм3 при збудженні на довжині хвилі, що відповідає 

оптичній густині D≈0,5 в стандартній кварцовій кюветі. При тих же самих 

умовах (температурі, геометрії експерименту тощо), що є важливим [127, 

128], були записані спектри флюоресценції досліджуваних сполук 1415, 2983, 

2414, 3022 у тетрагідрофурані. Збудження флюоресценції барвників 

відбувалося також на довжинах хвиль, що відповідають оптичній густині 0,5. 

Концентрації розчинів барвників варіювалися в діапазоні 1-5,0∙10-6 г\cм3. За 

допомогою програмного пакету Origin 8.0 були визначені інтегральні 

інтенсивності спектрів флюоресценції розчинів реперної та досліджуваних 

сполук. Квантовий вихід визначався за наступною формулою [125]: 

Q= Iint 
dye/ Iint

Rh6G
 *0.95                                        (2.2) 

В рамках даної роботи були визначені також квантові виходи 

композитних тонких плівок “домішка-Alq3”, нанесених методом термічного 

нанесення у вакуумі. Для оцінки значень квантових виходів був створений 

цим же методом реперний зразок – плівка Alq3 товщиною близько 500 нм. 

Швидкість нанесення плівки реперного зразка в середньому становила 0,5-1 

Å/с при тиску 1∙10-4 Па. Як зазначено в роботі [119], при такій швидкості 

структура створених плівок однорідна з мінімальною кількістю дефектів. 

Точність визначення квантового виходу у тонких плівках залежить від 

геометрії експерименту (кута падіння світла на плівку); матеріалу підкладки 

(скло, кремній і т.д.); стану поверхні підкладки (якість приповерхневого 

поліровочного шару скла і т.д.); типу речовини, що контактує із задньою 

гранню (повітря і т.д., що відрізняється показником заломлення); 

температури, площі збудження плівки і т.д. Також коефіцієнт поглинання 

плівки може бути різним для різних довжин хвиль падаючого світла. Це все 

призводить до похибок визначення квантового виходу внаслідок 

неврахування додаткового розсіяння та ефекту “хвилеводу”. Проте 

дослідниками було показано, що визначення квантового виходу плівок Alq3 в 

діапазоні товщин від 50 Å до 1,35 мкм на склі при кімнатних температурах 
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має невеликі похибки при дещо різних параметрах його визначення. 

Величина квантового виходу в тонких плівках Alq3, нанесених у вакуумі, 

складає близько 25%. Ці висновки є важливими, оскільки в даній роботі 

проводилася оцінка квантових виходів плівок Alq3 саме в цьому діапазоні та 

за таких же умов [107]. 

Як і при визначенні квантових виходів розчинів, були записані спектри 

флюоресценції реперного зразка - однокомпонентної плівки Alq3 і 

композитних плівок “домішка-Alq3”. Флюоресценція реперного зразка 

збуджувалася на довжинах хвиль, що відповідають оптичним густинам 0,01 і 

менше. При тих же самих умовах (температурі, геометрії експерименту) були 

записані спектри флюоресценції композитних плівок Alq3 з домішками 1415, 

2983, 2414, 3022. Флюоресценція молекул домішки збуджувалася напряму в 

область поглинання домішки, де матриця практично не поглинає (вибиралися 

такі довжини хвиль збудження, на яких відношення оптичної густини 

матриці до оптичної поглинання домішки на одну й ту ж саму кількість 

молекул складає близько 10%). Після чого, аналогічно розчинам, за 

допомогою програмного пакету Origin 8.0 були визначені інтегральні 

інтенсивності спектрів флюоресценції плівок реперної та досліджуваних 

сполук. Квантовий вихід визначався за наступною формулою [125]: 

Q= Iint 
dye/ Iint

Alq
3 *0.25                                           (2.3) 

 

2.3.1.3 Методика запису спектрів люмінесценції при низьких 

температурах 

Для низькотемпературних вимірювань використовувався кріостат 

Optistat DN (Oxford Instruments NanoScience) з температурним контролером 

ITC5035 та кріостат з кварцового скла. Кріостати монтувалися в описаний 

вище спектрофлюориметр Cary Eclipse. Для заморожування розчинів 

використовувалися круглі мідні кювети різного розміру. Кожен з кріостатів 

має свої переваги і недоліки для задач цієї роботи. Кріостат Optistat DN 

дозволяє точно котролювати кут повороту кювети відносно щілин, тим 
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самим вибирати ідеальне співвідношення сигнал-шум, а також його 

конструкція унеможливлює кипіння азоту біля поверхні зразка, оскільки сам 

зразок оточений парами азоту. В той же час з технічної точки зору 

заморозити зразок без тонкого шару снігу на його поверхні вкрай складно. 

Кварецевий кріостат вміщає більшу кювету і є прозорим для візуального 

контролю за станом поверхні зразка. Проте в ньому відбувається значне 

випаровування азоту біля поверхні зразка, що вносить шуми в 

зареєстрований спектр. При цьому сам зразок знаходився в рідкому азоті. 

 

2.3.1.4 Реєстрація спектрів пропускання плівок in situ в процесі їх 

нанесення 

У випадках, коли спектр поглинання плівки із декількох моношарів 

сильно відрізняється від спектру товстої плівки, дуже важливо бачити 

динаміку зміни спектрів поглинання (пропускання) тонких плівок в процесі 

вакуумного нанесення. Якщо спостерігається зміна розташування 

максимумів пропускання плівки в процесі росту плівки, то це може бути 

пояснено утворенням агрегатів під час нанесення. Ці агрегати можуть не 

спостерігатися в концентрованих розчинах або при інших умовах нанесення, 

а тому використання in situ методики є важливим в цій роботі. Початковий 

мінімум пропускання відповідає мономерному піку. При подальшому 

процесі формування плівки можуть утворюватися агрегати, які вже мають 

інший максимум поглинання. В даній роботі спектри in situ в процесі 

вакуумного нанесення реєструвалися за допомогою матричного волоконного 

оптичного спектрометра PolyteciStellarNetEPP 2000. Схема використаного 

устаткування для реєстрації спектрів поглинання in situ зображенa на рис. 2.6 

[129]. 
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 Рис. 2.6. Схема оптичного волоконного спектрометра 

StellarNetEPP2000 [129]. 

 

Газоподібна речовина у вакуумній камері осаджувалася на обертальний диск. 

Спектри пропускання (поглинання) через певний проміжок часу 

реєструвалися на ПЗС матрицю, вбудовану в спектрометр. Як джерелa світла 

були використані одночасно дві лампи: у видимому і УФ діапазоні. 

 

2.3.2 Особливості процесу реєстрації поляризаційних та часових 

характеристик люмінесценції 

2.3.2.1 Поляризаційні вимірювання 

Спектри анізотропії флюоресценції та анізотропії збудження 

флюоресценції реєструвались за допомогою спектрофлюориметра Cary 

Eclipse. В експерименті використовувався плівковий поляризатор (в діапазоні 

пропускання від 330 нм до 700 нм) та призма Глана (250-1100 нм). Для 

вимірювання анізотропії використовувався однопроменевий метод [12, 70]. 

Після щілини, через яку проходить пучок збуджуючого світла, була 

поміщена призма Глана, а між зразком і другою щілиною, яка встановлена 

перед ФЕП, плівковий поляризатор (див. рис. 2.7). 
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 Рис. 2.7. Схематична діаграма вимірювання анізотропії 

однопроменевим методом. 

 

Анізотропія флюоресценції визначалася за формулою: 
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де I - інтенсивність світла; індекси вказують на положення поляризаторів, 

при якому відбувається пропускання горизонтально поляризованого (Г) та В 

– вертикально поляризованого випромінювання.  

Анізотропія та її поляризація взаємопов’язані наступними 

співвідношеннями [12]:  
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де r – ступінь анізотропії флюоресценції;   Р – ступінь поляризації 

флюоресценції. 

 

2.3.2.2 Особливості розділених у часі спектрів флюоресценції  

Кінетика фотолюмінісценції та часово-роздільних спектрів 

випромінювання реєструвалася за допомогою спектрофлюориметра LifeSpec 

II. Для збудження часово-роздільних спектрів фотолюмінісценції у видимому 
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діапазоні було використано пікосекудний імпульсний діодний лазер EPL-405 

(Edinburgh Instruments Ltd) з довжиною хвилі збудження λ=(405±10) нм, 

середньою потужністю імпульсу 5 мВт та тривалістю імпульсу 54 пкс.  Для 

визначення часу життя τ збуджених станів молекул використовувався  метод 

підрахунку  корельованих у часі одиничних фотонів з пікосекундною 

часовою роздільною здатністю. Вимірювана експериментальна інтенсивність 

фотолюмінісценції F(t) повязана з істиною кривою затухання I(t) за 

допомогою інтегрального рівняння: 

 

 

,                                      (2.6) 

де G(t') – інструментальна функція спектрофлюориметра. Тобто 

експериментальна інтенсивність фотолюмінісценції F(t) є згорткою істиної 

кривої затухання I(t) та інструментальної функції G(t'), яка описує форму 

імпульсу збудження (залежність інтенсивності імпульсу від часу).  Істина 

крива затухання може бути описана за допомогою наближеної формули: 

 

 

,                                        (2.7) 

де i - нумерує збужений стан, τi – час життя i-того збудженого стану, Ai – 

деякі вагові коефіцієнти. Використовуючи послідовність кінетичних кривих 

PL для різних довжин хвиль випромінювання молекулярного розчину, можна 

побудувати TRES - спектральну залежність PL від часу затримки td після 

максимуму збуджуючого лазерного імпульсу [130].  

 

2.3.3 Специфіка квантово-хімічних розрахунків 

В даній роботі в основному використовувалися два розрахункових 

метода: Хартрі-Фок та DFT, оскільки вони дають принципово вірні 

закономірності перерозподілу електронної густини органічних молекул при 



 

 66 

 

переході в збуджений стан. З неімперичних методів найбільш відомим є 

метод Хартрі-Фока, але він не враховує електронну кореляцію. Для 

оптимізації молекулярної геометрії та розрахунку енергії збуджених станів 

були використані функціонали B3LYP, CAM-B3LYP та WB97XD. Гібридний 

функціонал B3LYP вбудований в алгоритм, який враховує поправку “Hartree 

fock exchange”, що покращує передбачення багатьох властивостей молекул, 

таких як енергія атомізації, довжина хімічних зв'язків, частоти коливань, які 

прості напівемпіричні функціонали описують погано. В деяких випадках 

функціонал CAM-B3LYP дає краще співпадіння з експериментом для 

молекул з довгим поліметиновим ланцюгом завдяки врахуванню взаємодії 

дальної дії. Функціонал WB97XD має поправки на дисперсійні сили 

(взаємодія Ван дер Ваальса), врахування яких є принципово важливим для 

оптимізації молекулярної геометрії димерів та для розрахунку 

міжмолекулярної взаємодії π-систем окремих молекул. В окремих випадках 

для швидкого розрахунку використовувалися методи Zindo/S/AM1 [131-133]. 

 

2.3.4 Дослідження  структурних властивостей тонких плівок  

2.3.4.1 Дослідження рельєфу поверхні на оптичному мікроскопі 

Для попереднього дослідження рельєфу поверхні використовувався 

оптичний поляризаційний мікроскоп ПОЛАМ  Р-312 зі збільшенням 40 Х та 

80 Х. Зразки досліджувалися в двох режимах: на просвітлення та на 

відбивання. Мікроскоп був оснащений USB відеокамерою TUCSEN 5.0MP. 

Для запису і обробки зображень використовувалася програма 

ScienceLabView. Схема оптичного мікроскопа складається з двох основних 

систем: систем освітлення та спостереження. Роздільна здатність приладу за 

паспортом складає 1 мкм. 
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2.3.4.2 Дослідження морфології поверхні та однорідності структури 

за допомогою атомно-силової за просвічуючої електронної 

мікроскопії 

Як зазначено в попередньому розділі товщина шарів ОСД зазвичай 

сягає десятків нанометрів і менше, тому важливим є дослідження їх 

внутрішньої структури і рельєфу поверхні. В деяких випадках за рельєфом 

поверхні можна визначити, чи наявні в плівці агрегати, та чи не перевищує 

шорсткість поверхні граничні розміри товщин шарів типових ОСД. Уявлення 

про внутрішню структуру плівок дає можливість вибрати найбільш 

підходящу теорію для опису процесів міграції екситонів в таких структурах; 

оцінити, на скільки вдало вибрані режими створення плівок. 

Морфологія поверхні підкладок та товщина плівок досліджувалася на 

скануючому зондовому мікроскопі NanoScope IIIa Dimension 3000  

(DigitalInstruments/Bruker, США). Методика проведення досліджень за 

допомогою цього мікроскопа детально описано в роботі [134].  

Для визначення товщин плівок перед їх створенням на краї хімічно 

очищених підкладок попередньо наносився клей БФ2 так, щоб геометричні 

розміри цяток клею не перевищували десятків мікрон. Після створення 

плівки клей механічно видалявся, і на лінії розриву (межі) клей-плівка 

проводилося сканування АСМ для визначення товщини. Попередньо місце 

розриву визначалося за допомогою оптичного мікроскопа. Даний клей 

стійкий до підвищених температур, низьких тисків, а також механічно гарно 

відокремлюється від підкладки, що забезпечує “сходинку” на межі плівка-

чиста підкладинка.  

Так, як композитний світловипромінюючий шар переважно буде 

складатися з матричних молекул, то в першу чергу було досліджено 

шорсткість поверхні плівок, створених саме на основі цих молекул. Рельєф 

плівки ПЕПК був досліджений на оптичному мікроскопі. Нерівності 

поверхні його плівки лежать в діапазоні 1-2 мкм. Локальні шорсткості зразків 

Tcz1 складають близько 3-6 нм, Alq3 – 8-10 нм. Таким чином, можна зробити 

http://www.veeco.com/dimension-3100-scanning-probe-microscope/index.aspx
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висновок, що застосована методика підходить для створення 

світловипромінюючих шарів на основі цих сполук. 

Як було зазначено в розділі 1, ефективність світловипромінюючого 

шару ОСД залежить від довжини пробігу екситона. В свою чергу довжина 

пробігу екситона може залежати від структури плівки: пакування молекул та 

наявності дефектів [135]. Відомо, що на основі матричної сполуки Alq3 за 

допомогою різних технологій можна створювати плівки як аморфної, так і 

кристалічної структури. Проте метод термічного нанесення у вакуумі 

переважно дозволяє отримувати аморфні тонкі плівки [136]. В той же час 

дослідниками відмічено, що все ж таки плівки Alq3, отримані за допомогою 

цього методу, мають певні ознаки кристалічності [46, 137]. Тому був 

використаний трансмісійний електронний мікроскоп (ТЕМ) для отримання 

знімків як на просвітлення тонких плівок, так і для отримання дифракції на 

окремих атомах. На рисунку 2.8 показано схему розповсюдження хвилі де 

Бройля. 

 

 

L 

r 
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 Рис. 2.8. Принципова схема побудови дифракційної картини. 

 

Плівки наносилися термічно у вакуумі на підкладки KBr за методикою, 

описанною в роботі [138]. Потім підкладинка розчинялася у воді, а плівка 

поміщалася у спеціальний тримач. Отримані зображення композитних плівок 

“2983-Alq3” представлені на рисунку 2.9. 
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Рис. 2.9. ТЕМ зображення плівок “2983-Alq3” у світлому полі (а, б) та 

дифракційна картина на структурному елементі плівки (в, г). 

 

На рисунку 2.9-а і 2.9-б показано зображення, які було зроблено у світлому 

полі. На них чітко видно кластери розміром близько 20-40 нм, що 

узгоджується з результатами, отриманими в роботі [136]. Для більшості 

зразків спостерігалася чітко аморфна структура (див. рис. 2.9-г), але в деяких 

плівках були наявні прояви кристалічності (див. рис. 2.9-в). За допомогою 

дифракційної картини було визначено r (див. схему утворення дифракційної 

картини рис. 2.8) і міжатомні відстані в плівці. Для дифракції на періодичній 

структурі справедливо: 

2dsinθ=kλ,                                                    (2.8) 

де d-міжплощинна відстань між молекулами, θ-кут дифракції, k-порядок 

дифракції. Для даного експерименту λL=22,5 Å*мм. 

З малюнку 2.9-в запишемо: θ=r/L . Тоді  

d=(kλL)/2r                                                   (2.9) 



 

 70 

 

Для дифраційної картини 2.9-в міжплощинна відстань складає близько 2 Å. 

На нашу думку часткова кристалічність одного зі зразків пояснюється 

наявністю впорядкованої структури між атомами Al та Bor. Таким чином, 

млжливо, є закономірність, відповідно до якої молекула домішки 

орієнтується відносно молекули матриці при осадженні. Ймовірно, це не є 

міжплощинна відстань між окремими молекулами Alq3, оскільки геометричні 

розміри Alq3 складають близько 9 Å, а дифракційні картини 

однокомпонентних плівок Alq3, які виготовлено термічно у вакуумі, іншими 

дослідниками схожі на картину, представлену на рисунку 2.9-г. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що структура утворених плівок, 

окрім плівок ПЕПК, доволі однорідна, щоб використати описану в даній 

роботі методику для створення світловипромінюючого шару ОСД. Хоча 

ПЕПК є неприйнятною (у зв’язку із значною шорсткістю поверхні) матрицею 

для використання у світловипромінюючому шарі ОСД, але ця речовина може 

бути використана для дослідження в ній фотофізичних властивостей 

домішкових молекул [139]. 

 

2.3.5 Визначення концентрацій барвників в однокомпонентних 

розчинах і двокомпонентних тонких плівках 

Для визначення концентрацій розчинів перед розчиненням речовини 

попередньо зважувалися на вагах Vibra LF 225 DR, а об’єм використаного 

розчинника визначався за допомогою механічних дозаторів (точність 1 мкл). 

Оскільки при малих концентраціях домішки в композитній плівці агрегати 

переважно не утворюються, то можна зробити припущення, що коефіцієнти 

екстинції матриці та домішки в рідких і твердих розчинах близькі. Для 

оцінки концентрацій домішок в матричних плівках використовувались 

наступні формули [140].  

Відповідно до закону Бугера-Ламберта-Бера: 

d c   

0

d c '  

0 10IeI I  −− ==                              (2.10) 
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Оптична густина: 

I

I
 lg=D 0

                                                 (2.11) 

 

Пропускання: 

0I 

I
=T                                                   (2.12) 

де ε'-константа, що залежить від довжини хвилі падаючого світла, структури, 

оточення і орієнтації центрів поглинання, d –товщина досліджуваного шару 

(внутрішня товщина кювети або товщина плівки); I0, I - інтенсивності 

падаючого і пройшовшого пучків світла відповідно. Позначимо ɛ= ε'/ln10, де 

ɛ - коефіцієнт екстинції. Тоді: 

D
 
cd

=                                                   (2.13) 

 

Для оцінки абсолютної концентрації домішки барвника матриці в моль/л: 

барвник
барвник

барвник плівки

D
c

d
=


                                      (2.14) 

Кількість молекул в одному літрі (молекула/л): Nбарвник=Na*Сбарвник , 

де Na-стала Авогадро, Сбарвник в моль/л. 

Відносну концентрацію домішки барвника в матриці (у %) можна визначити 

наступним чином: 

барвник матриці
барвник

барвник матриці матриці барвника

D *
c

D * D *


=

 + 
                (2.15) 

 

2.3.6 Оцінка товщин тонких плівок методом фотометричної 

еліпсометрії 

Оскільки товщини плівок відрізнялися в різних її кінцях, то для їх 

усереднення проводили оцінку також методом фотометричної еліпсометрії. З 

огляду на це було визначено наступні оптичні параметри плівок Alq3 з 

домішками: показник заломлення n та товщину d. Оскільки концентрація 

домішки була близькою до 1%, то поглинанням домішки було знехтувано. 
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В рамках даної роботи плівки наносилися на підкладинки із 

предметного скла (7102). Вимірювання еліпсометричних параметрів 

здійснювалися фотометричним еліпсометричним методом, описаним в роботі 

[141]. Параметри плівок обчислювали за виміряними значеннями 

еліпсометричних параметрів за допомогою автоматизованої програми 

“Еліпсометричний калькулятор”, заснованої на ітераційному методі 

обчислювальної математики. З метою визначення дійсного значення 

товщини із ряду можливих еліпсометричні виміри виконували на двох 

довжинах хвиль спектра випромінювання ртутної лампи 579 (інколи 546) і 

435 нм. Задню грань підкладок було попередньо відшліфовано.  

Вимірюваними величинами в даному методі є різниця фаз Δ між p- і s-

компонентами електричного вектора відбитої світлової хвилі та дійсна 

частина відношення коефіцієнтів відбивання (що є комплексними) 

компонент в цих площинах tgψ. Експериментальні дані з метою інтерпретації 

представлено на прямокутній діаграмі, по осях якої відкладають вимірювані 

величини cosΔ і tgψ (див. рис. 2.10). Таким чином, пара значень 

еліпсометричних параметрів, виміряна одночасно на певному куті падіння, 

на такій діаграмі буде представлена точкою. Інтерпретацію еліпсометричних 

даних було проведено, порівнюючи розташування експериментальних точок 

із результатами теоретичних розрахунків, виконаних за допомогою 

основного рівняння еліпсометрії.  

На рисунку 2.10 експериментальні результати представлено 

символами, де суцільні криві – це теоретичні криві, що показують зміну 

еліпсометричних параметрів із зростанням товщини плівки. Кожна крива 

була обчислена для певного значення показника заломлення плівки. Всі криві 

починаються від однієї спільної точки (нульової), якій відповідає 

підкладинка, вільна від плівки. Положення цієї точки визначається 

показником заломлення підкладинки і кутом падіння, на якому виконано 

виміри. Із збільшенням товщини плівки еліпсометричні параметри, 

починаючи від нульової точки, неперервно змінюються, і отримується 
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теоретична крива, якій відповідає певне значення показника заломлення, а 

кожній точці кривої – певне значення товщини. На рис. 2.10 наведено 

результати обрахунку трьох теоретичних кривих – для показників 

заломлення 1.7; 2.0; 3.0. 
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Рис. 2.10. Виміряні значення еліпсометричних параметрів (символи) у порівнянні із 

теоретичними обрахунками для двох довжин хвиль λ (суцільні криві). Числа внизу 

біля кривих вказують показник заломлення плівки. Числа після назв барвників (1415, 

2983, 2414, 3022) означають номер зразка відповідно до рис. 2.4. 

Видно, що експериментальні точки для більшості зразків 

локалізуються поблизу кривої сталого показника заломлення плівки n=1.7 

(λ=579 нм) або дещо правіше від неї (λ=435 нм), що відповідає більшим 

показникам заломлення для цієї довжини хвилі.  

Основне рівняння еліпсометрії зв’язує еліпсометричні параметри із 

характеристиками відбивної системи, в даному випадку із показником 

заломлення, товщиною плівки та оптичними сталими підкладинки (скла). 

Товщина плівки входить в комплексні експоненти рівняння еліпсометрії і 

тому еліпсометричні параметри є періодичними функціями товщини. Це 

означає, що розв’язок рівняння еліпсометрії відносно товщини плівки є 

неоднозначним – товщина визначається з точністю до періоду. Однак 

значення періоду прямо пропорційне до довжини світлової хвилі, тому, 
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проводячи виміри хоча б на двох довжинах хвиль, можна знайти дійсну 

товщину як спільне значення (в межах похибки вимірів) для цих двох довжин 

хвиль. Криві, вказані на рисунку 2.10, побудовано по обчислених значеннях 

точок у межах першого півперіоду (функція cosΔ для прозорої відбивної 

системи парна) і, отже, вони представляють найменші можливі значення 

товщин досліджених плівок. Інші можливі товщини легко знайти за 

допомогою програми, вводячи різні наближені значення в порядку їх 

зростання від найменшого. Також оцінити, до якого періоду належить 

товщина, можна, оцінивши на око орієнтовно товщину плівки по кольору 

інтерференції відбитого світла від передньої і задньої грані плівки [116]. Ця 

інформація додатково давала можливість вибрати період, якому відповідає 

вже точне значення товщини при товщинах плівок значно більших за 100 нм. 

Друга обставина, яку слід враховувати при визначенні оптичних 

характеристик плівок, є оптичні сталі підкладки і відповідно положення 

початкової точки кривих сталого показника заломлення. Їх значення значно 

впливають на точність визначення характеристик плівок, особливо в тих 

випадках, коли експериментальні точки потрапляють в область поблизу 

початкової (див. рис. 2.10), де криві сталого показника заломлення йдуть 

дуже близько одна до одної. Звідси випливає, що показник заломлення 

підкладки повинен бути відомий з достатньою точністю. Табличне значення 

показника заломлення медичного скла для D-лінії натрію 1.515, середнє 

значення показника заломлення у видимій області спектра, виміряне 

рефрактометричним методом, збігається із табличним. Однак, застосовані 

методи не чутливі до малих порушень структури поблизу поверхні скла. В 

той же час добре відомо, що під час механічного полірування скла на 

заключному етапі утворюється поліровочний шар достатньо значної товщини 

(порівняної із довжиною хвилі зондуючого світла) та з показником 

заломлення, що помітно відрізняється від об’ємного значення [141, 142]. 

Тому існування поліровочного шару і його показник заломлення слід брати 

до уваги при визначенні оптичних характеристик плівок, нанесених на 
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поверхню оптичного скла, особливо в тих випадках, коли експериментальні 

точки розташовуються поблизу початкової (для малих товщин плівок).  

Виходячи із цих міркувань, при обчисленні параметрів плівок 

вводилися ефективні показники заломлення підкладки, які враховують 

поліровочний шар, що завжди існує поблизу її поверхні. Їх було знайдено 

шляхом вимірів на підкладці, вільній від плівки. Значення ефективних 

показників заломлення залежать від довжини світлової хвилі: λ=579 нм, 

nglass=1.4996; λ=546 нм, nglass=1.499; λ=435 нм, nglass=1,495.  Для більшості 

вимірювань кут падіння дорівнював 600.  

Підсумовуючи, можна сказати, що значення товщин загалом 

узгоджується із розташуванням відповідних підкладок на лінії зразків під час 

термічного вакуумного нанесення. Так, найбільшу товщину мають плівки, 

розташовані поблизу лінії випаровувача матеріалу матриці. Навпаки, 

найменшу товщину в межах 5-10 нанометрів мають плівки на підкладинках, 

розташованих на периферії камери (зразки із номерами 19, 20). У деяких 

випадках під час знаходження параметрів плівок автоматизована програма 

видавала два набори можливих товщин. Тоді при визначенні дійсної товщини 

керувалися даними про їх розміщення у вакуумній камері і інтерференцією 

на око. Загалом показник заломлення на довжині хвилі 579 нм менший, ніж 

на довжині хвилі 435 нм, що відповідає області нормальної дисперсії; 

матриця на цих довжинах хвиль прозора, що узгоджується з літературними 

даними щодо напилених термічно у вакуумі чистих плівок Alq3 [121]. Однак, 

є винятки із цих спостережень. Так, для всіх плівок малої товщини з 

номерами 19, 20 показник заломлення у довгохвильовій області більший, ніж 

в короткохвильовій. На нашу думку це пов’язано із тим, що відповідні 

експериментальні точки для цих зразків розташовуються поблизу початкової 

точки, де криві сталого показника заломлення розміщуються дуже близько 

одна до одної і, відповідно, навіть малі похибки у визначенні 

еліпсометричних параметрів приводять до великих похибок у значеннях 

показника заломлення. Аномальне співвідношення значень показників 
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заломлення плівок спостерігалася також для зразків серії 2983, розташованих 

недалеко від середньої лінії напилювача матриці. Це може бути пояснено 

тим, що концентрація домішкових молекул може бути різною в різних шарах 

плівки, що в свою чергу, очевидно, буде зменшувати ефективність передачі 

енергії електронного збудження. Середні значення показника заломлення 

дещо відрізняються для різних серій зразків, але виходячи із похибок їх 

визначення не можна стверджувати, що це є проявом типу домішки, яка 

входить до матриці. Очевидно, концентрації цих домішок були надто 

малими, щоб помітно змінювати показник заломлення плівок. 

 

2.3.7 Стандартизація експерименту та похибки вимірювань 

Важливим є врахування відхилення результатів вимірювань фізичних 

величин від їх істинних значень. Однією з основних розрахункових задач 

даної роботи була оцінка довжин пробігу екситонів та оптимальних 

концентрацій домішки в плівках. З метою оцінки цих величин було 

визначено коефіцієнти екстинції досліджуваних сполук, товщини та оптичні 

густини плівок. Кожна з цих величин дає вклад в загальну похибку довжин 

пробігу екситонів та оптимальних концентрацій. 

Коефіцієнти екстикнції барвників були оцінені з точністю близько 10%. 

Точність визначення коефіцієнта екстинкції барвника зумовлена точністю 

реєстрації оптичної густини розчину, точністю визначення маси розчиненої 

речовини та похибкою піпет-дозатора. Похибка визначення оптичної густини 

UV-900 складає 0,001; Specord UV VIS не менше 0,5 % від шкали. Ваги Vibra 

LF 225 DR мають точність до 10 мкг. Точність піпет-дозатора складає 

близько 0,5 мкл. В той же час складно оцінити вплив деяких факторів на 

точність визначення коефіцієнта екстинції. Барвники 1415, 2983, 2414, 3022 

при концентраціях вище 5*10-3 моль/л важко розчинити, використовуючи 

лише УЗ, а тому бажаним є використання мас, близьких до 10 мкг. З іншого 

боку, щоб знехтувати похибкою вагів, бажаним є зважування речовини 
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масою близько 200 мкг. Оскільки об’єм стокового розчину складав до 15 мл, 

то необхідним було підвищити розчинність. Для підвищення розчинності 

розчини в закритих посудинах нагрівалися на водяній бані на 100С (від 

кімнатної). Варто зазначити, що при нагріванні на декілька десятків градусів 

речовини руйнувалися, а тому значно підвищити розчинність не вдалося. Ще 

одним фактором, що знижує точність вимірювання є значне випаровування 

розчинів при температурі вище 30 0С. Визначення коефіцієнту екстинкції 

було проведено 10 разів для мінімізації похибки. 

Точність визначення рельєфу поверхні по координаті z складає 1 нм на 

атомно-силовому мікроскопі. Точність визначення товщини за допомогою 

фотометричної еліпсометерії залежить від товщини плівки. Для плівок з 

товщинами менше 10 нм похибка складає 50%. Для товщин плівок від 300 нм 

похибка їх визначення не перевищує 5%. Проте складно врахувати похибку, 

яку вносять деякі інші фактори. Як зазначено вище, товщини плівки на 

різних кінцях підкладинки (розміри підкладинки 15*22 мм) відрізняються 

внаслідок специфіки геометрії експерименту. А тому отримані значення 

товщин були усереднені. 

Пониження ККД світловипромінюючого шару також пов’язано із 

нерівномірністю розподілу молекул домішки в різних шарах плівок. При 

нерівномірному розподілі концентрації домішки в товщі плівки відстань між 

домішковими центрами може значно відрізнятися між собою. Також понижує 

ККД плівок наявність агрегатів, кількість яких складно оцінити, оскільки 

вклад у спектр поглинання у вузькому діапазоні довжин хвиль будуть давати 

як мономери, так і димери. В свою чергу димери можуть перехоплювати 

збудження. Ці фактори вносять вклад у складову похибки при оцінці довжин 

пробігу екситонів та оптимальних концентрацій домішок, яку визначити 

складно. Не зважаючи на описані вище складності, отримані в роботі 

значення довжин пробігу екситона та оптимальні концентрації при 

повторенні експериментів відрізнялися не більше, ніж на 20 і 25% відповідно. 
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Всі експерименти повторювалися 10 разів для кожної домішки, отримані 

експериментальні значення усереднювалися. 

Похибка визначення квантових виходів флюоресценції барвників в 

розчинах складала 1%, в плівках - близько 10%. Похибки запису хвильових 

чисел Specord UV VIS та UV-900 за паспортом становлять 20 см-1. 

Максимальна роздільна здатність приладу Cary Eclipse – 1,5 нм, що 

визначається апаратною функцією та мінімальною шириною щілини, а 

похибка визначення інтенсивності не перевищувала 1%. Точність визначення 

коефіцієнта пропускання спектрофотометром PolyteciStellarNetEPP 2000 

складала десяті долі відсотка. Cary Eclipse був пронормований на 

спектральну чутливість для різних довжин хвиль, що принципово важливо в 

даному випадку. Товщини композитних зразків були в межах 1 мкм. Вибір 

такої товщини давав змогу зменшити похибку вимірювання, оскільки це 

дозволило збуджувати флюоресценцію на довжині хвилі, що відповідає 

оптичній густині, більшій від межі похибки спектрофотометра (дещо менше 

від 0,01). Для кожної серії зразків, властивості яких у подальшому 

порівнювалися, проводився низка заходів, призначених для стандартизації 

умов експерименту та запобіганню або усуненню небажаних явищ, 

пов’язаних з недостатньою ефективністю монохроматора збудження в 

ультрафіолетовій частині спектра та теплового розширення гратки приладу 

при перепаді температур. Зокрема, для кожної серіі вимірювань спектрів 

люмінесценції зразок фіксувався в одному й тому ж положенні, а 

вимірювання проводилися при одній і тій же температурі. 

Стандартизація вимірювань оптичної густини з однієї сторони 

забезпечувался спектрофотометром. З іншої сторони при реєстрації оптичних 

густин, близьких до межі чутливості приладу, важливим було встановлення 

зразків так, щоб їх площина була чітко перпендикулярна світловому пучку. 

Для цього використовувався спеціальний тримач. Також слід зазначити, що 

використані скляні підкладинки відрізнялися по товщині на 0,2 мм, що за 

рахунок розсіяння теж вносило похибку.  
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Стандартизація запису спектрів спектрофлюориметром також 

забезпечувалася як приладом (прилад нормований на спектральну 

чутливість), так і спеціальним тримачем, в якому різні підкладки точно 

фіксувалися в одному положенні. А спеціальна діафрагма забезпечувала 

виділення фіксованої за площею зони опромінення. 

При вимірюванні температури випаровування (сублімації) є багато 

технологічних складностей: надійність контакту між термопарою та 

випаровувачем, “інерційність” випаровувача – температура в місці контакту 

термопари може відрізнятися від температури поблизу шару випаровуваної 

речовини. Провівши заміри температури випаровувача при випаровуванні 

відомих речовин, співставивши швидкість випаровування, температуру 

випаровувача з літературними даними, було визначена похибка вимірювання 

температури. Вона складала зазвичай 30 0С, але в окремих випадках досягала 

50 0С. В той же час при незмінному положенні конструкційних елементів у 

вакуумній камері (термопара, тигель тощо)  значення температур 

випаровування (сублімації) відтворювалися з точністю до декількох градусів. 

Тому створення плівок при термічному вакуумному нанесенні було 

стандартизовано наступним чином. Одні і ті ж найбільш вдалі режими 

нанесення для кожної домішки (подані напруги на випаровувач в кожен 

момент часу) були використані для створення 10-ти контрольних зразків. 

Умови експериментів при низьких температурах були стандартизовані:  

розсіяне світло відсікалося завдяки використанню набору вбудованих в 

CaryEclipse фільтрів в каналі збудження і випромінювання відповідно; 

необхідний фільтр обирався залежно від довжини хвилі збуджуючого світла 

та діапазону довжин хвиль, в якому реєструвалися спектри випромінювання; 

для низькотемпературних вимірювань враховувався вклад розсіяного світла 

пов’язаний з розсіянням від поверхні замороженого зразка (додатково 

вимірювалися спектри люмінесценції розчинника без досліджуваних 

молекул, які потім віднімалися від спектрів заморожених розчинів).  
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2.3.8 Висновки до розділу 2 

Задіяний у цій роботі і представлений у розділі 2 комплекс технологій і 

методик в повній мірі достатній для проектування, створення та оцінки 

характеристик тонких композитних плівок, які можна використати як 

світловипромінюючі шари ОСД. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИЗАЙН ТА ФОТОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТИРИЛІВ ТА НОВИХ 

БОРВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ 

 

Розділ присвячено проектуванню серії нових барвників-домішок для 

світловипромінюючого шару із заданими фізичними властивостями та 

дослідженню їх спектральних характеристик у рідких та твердих розчинах. В 

даній роботі було виконано дизайн серії нових нейтральних похідних 

ціанінових барвників з різними довжинами поліметинового ланцюга,  

кінцевими групами, бенз [c,d] індольними ядрами (1415, 2983, 2414, 3022, 

3352, 3355, 0002) та досліджено серію стирилових барвників (3а, 3б, 3с, 4а, 

4б, 4с, 5а, 5б, 5с, 6, 7). 

Синтезовані барвники повинні відповідати наступним вимогам: 

- мати заданий діапазон поглинання і випромінювання; 

- мати високий квантовий вихід люмінесценції молекул; 

- бути придатними для термічного нанесення у вакуумі [143]. 

 

3.1 Дослідження природи нижніх електронних переходів в 

основах стирилів похідних бензтіазолу та їх аналогів, що 

містять замісники в феніленових фрагментах  

Як зазначено вище першою умовою для реалізації поставленої задачі є 

приналежність спектрів поглинання та люмінесценції до конкретного 

діапазону. Як і усі лінійно-спряжені системи, стирили мають великий 

дипольний момент першого електронного переходу [51] і великий коефіцієнт 

екстинції. Для стирилів Брукер вперше показав можливість варіювати 

область поглинання за рахунок зміни кінцевих груп [59], а тому ці сполуки 

можна використати для створення флюоресціюючих плівок. Хоча катіонні 

барвники добре досліджені, але основи стирилів вивчені не в повній мірі. 

Щоб реалізувати можливість варіювання області поглинання і 
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випромінювання було використано серію стирилових барвників: катіонні 

ціаніни 6, 7 та їх нейтральні основи 3а, 3б, 3с, 4а, 4б, 4с, 5а, 5б, 5с. Сполуки 

4б, 5б раніше були досліджені в роботі [144]. Стирили мають донорну і 

акцепторну частини. В таких системах за рахунок просторового розділення 

заряду можна легко варіювати область поглинання. При цьому в стирилах не 

змінюється природа нижніх переходів в порівнянні з їх відповідними 

основами, тобто залишаються ті ж самі поліметинові хромофори. Під 

нижніми переходами розуміються переходи з HOMO рівня на LUMO рівень, 

а також з декількох найближчих до HOMO рівнів на декілька найближчих до 

LUMO рівнів. Ціанінові основи мають високу поляризованість колективної 

системи π-електронів. 

Незважаючи на те, що стирили та їх основи мають однакову 

молекулярну топологію зв’язаних π-систем, так само, і однакову кількість π-

електронів, є одна принципова хімічна відмінність між цими двома типами 

зв’язаних складових: один з атомів нітрогену має електронну конфігурацію, 

яка відрізняється від електронних конфігурацій інших атомів нітрогену. В 

катіонних ціанінах обидва трикоординованих атоми нітрогену мають 

конфігурації: N(trtrtrπ2), де tr-це sp2 гібридна орбіталь. Тут 3 гібридні орбіталі 

утворюють 3 сігма-зв’язки, а π-орбіталь перпендикулярна до їх площини. В 

утворенні сігма-зв’язків беруть участь 3 електрони атому азоту, а π-зв’язків – 

два електрони цього ж атому. В сумі атом азоту “віддає” 5 електронів. В 

основах та сама sp2-гібридизація, але утворюється тільки 2 сігма-зв’язки. На 

3-й гібридизованій орбіталі знаходиться 2 електрона, а на π - 1 електрон. 

Неподілена пара (LEP) перпендикулярна до спряженої системи. В основах 

атоми нітрогену є ди-координованими, і як наслідок, мають конфігурації: 

N(tr2trtrπ) з n-парою, розташованою перпендикулярно до колективної π-

електронної системи. Тому в кінцевій групі в катіонному барвнику число π-

електронів на одиницю більше, ніж число π-атомів (центрів). Таким чином, 

один з кінцевих бензтіазольних залишків перетворюється з донорної кінцевої 

групи в кінцеву акцепторну групу. Це супроводжується принциповою зміною 
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природи нижніх електронних переходів. Також це впливає не тільки на 

перший перехід, але й на вищі електронні переходи. На рисунку 3.1 

схематично проілюстровано формули симетричного ціанінового барвника, 

стирилу та їх  відповідних основ [145].  
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Рис. 3.1. Схематична формула симетричного ціанінового барвника (1) 

стирилу (3) та їх основ відповідно (2, 4). 

 

Трансформацію рівноважної молекулярної геометрії і електронної 

структури, що супроводжується зміною спектральних властивостей при 

переході від симетричних катіонних ціанінових барвників до їхніх 

нейтральних основ, було розглянуто в роботі [64]. З метою дослідження 

впливу зміни хімічної будови стирилів та їх основ на їх спектри поглинання 

далі викладено результати систематичних теоретичних (розрахункових) та 

експериментальних досліджень природи нижніх електронних переходів в 

барвниках - стирилах. Стирили – барвники з дуже високим ступенем 

асиметрії (значною хімічною відмінністю кінцевих груп), які є похідними 

бензтіазолу. А тому передусім варто зупинитися на дослідженні 

різноманітних аналогів кінцевих груп (бензтіазол, індоленін, піридін, хінолін, 

тіазол), які є складовими стирилів.  
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3.1.1 Основи стирилів і метоксистирилів (похідних) 

 Як було показано в роботі [64], катіонний стириловий барвник 6 і його 

метокси аналог 7 мають два найвищі HOMO, HOMO-1 заселені рівні, які 

можуть бути інтерпретовані (в першому наближенні) як два розщеплені 

донорні рівні обох кінцевих груп. Тому два найнижчі електронні переходи 

цих сполук описуються за допомогою розщеплених донорних рівнів і 

відповідних найнижчих молекулярних орбіталей, і вони можуть бути 

розглянуті як зв’язані переходи. Зміна взаємодії між початковими 

(нерозщепленими) вихідними донорними рівнями в стирилах при зміні 

донорної сили змінних кінцевих груп (індоленін, піридин, хінолін, тіазол), як 

було встановлено в [64], призводить до виникнення відхилень максимумів у 

їх спектрах поглиння. В метоксистирилі 7 заміщення атома нітрогену в 

діметиламінофениленовому залишку більш електронегативним атомом 

кисню викликає зміщення відповідного донорного рівня 

діметиламінофениленового залишка значно вниз. Така хімічна модифікація 

повинна призводити до принципової зміни природи двох найнижчих 

електронних переходів. Дане припущення було підтвердженно за допомогою 

спектрального та квантово-хімічного досліджень, виконаних для серій 

стирилів та їх метокси аналогів (з групою OCH3 замість групи (H3C)2N). В 

цьому параграфі подано результати досліджень нейтральних похідних 

(основ) цих барвників  та описано відмінності між електронною структурою 

та природою електронних переходів в нейтральних похідних 3 та 4 

катіонного стирилу 6 та метокси стирилу 7 відповідно. Такий порівняльний 

аналіз здійснено вперше саме в даній роботі. 

В рамках даної роботи було проведено квантово-хімічні розрахунки 

електронної структури барвників 3а, 4а, 6 і 7. Розглянемо відмінність 

електронної структури катіонного тіастирилу 6 та нейтральної ціанінової 

основи 3а. На рисунку 3.2 показано позиції сусідніх і найближчих рівнів по 

відношенню до енергетичної щілини (межові або фронтальні орбіталі), а 

також форму відповідних молекулярних орбіталей. 
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Рис. 3.2. Енергія та форма граничних (HOMO, LUMO) та найближчих до 

них молекулярних орбіталей в катіонному стирилі 6 (a)-зліва і відповідній 

основі 3a (R = H) (б)-справа (розраховані методом TD-SCF-Semy-empirical-

AM1) [146]. 

 

На рисунку 3.2 також наведені n-MO орбіталі. Неподілені пари на атомі азоту 

не приймають участі у спряженні, оскільки перпендикулярні до π-орбіталей. 

Орбіталі, утворені цими неподіленими парами, називаються n-MO 

орбіталями. Переходи на ці дуже низько енергетичні орбіталі може 

призводити до гасіння флюоресценції. Можна побачити, що енергетична 

щілина, а також вакантні і зайняті рівні зміщуються значно вгору при 

переході від катіонного стирилу 6 до відповідної нейтральної основи 3a. 

Обидві межові орбіталі та HOMO-1 в пов’язаних сполуках (стирилу 6 та його 

основи  3a) є подібними і повністю делокалізованими. На відміну від 

катіонного стирилу 6, n-MO в дво-координованому атомі нітрогену в 



 

 86 

 

бензотіазоловому гетероциклі з'являється відносно близько до щілини в 

нейтральній основі 3а рівень HOMO-4.  Незважаючи на те, що ці орбіталі 

розташовані досить низько, дані специфічні орбіталі могли б брати участь в 

одному з найнижчих електронних переходів. Також, перехід від катіонного 

стирилу 6 до його основи 3а супроводжується значним збільшенням 

енергетичної щілини: σΔε = Δε (основа 3a) – Δε (стирил 6) = 4.6eВ – 3.7 eВ = 

0.7 eВ. Крім того, відстань між двома найнижчими вакантними рівнями в 

основі 3a, як можна побачити з рисунку 3.1-б також дещо зменшується в 

порівнянні до відповідної відстані в катіонному барвнику 6 (рис. 3.1-б). 

Обидва ці фактори повинні проявлятись в електронних переходах. Подібне 

зміщення енергетичної щілини виникає також при переході від катіонного 

метоксистирилу 7 до його основи 4а. Лише енергетична щілина в обох 

метоксистирилу 7 та відповідній основі 4а є більшою: Δε (7) = 4.1 eВ і Δε (4a) 

= 4.8 eВ; потім σΔε = 0.7 eВ і практично однаковою величиною, як в парі 

стирил 6 з його основою 3а [146]. 

 Тепер розглянемо вплив видалення позитивного заряду з колективної 

спряженої системи катіонного стирилу 6 з відповідною трансформацією його 

до нейтральної похідної 3а. Врахуємо лише незмінну частину хромофора. 

Довжини карбон-карбонових зв’язків, оптимізованих двома різними 

методами, вказані на рисунку 3.3.  
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Рис. 3.3. Довжини зв’язків між ν і ν+1 атомом (на малюнку точка 1 відповідає 

довжині зв’язку між 1-м і другим атомом), отримані за допомогою двох 

методів: HF  та DFT в основному стані;  ____ стирил 6; - - - метоксистирил 7; 

_____ основа 3a; - - - основа 4a (результати для зв’язків  C4-C5`, C5`-C6`, C6`-

C7 є практично однаковими, як і для зв’язків  C4-C5, C5-C6, C6-C7) [146].   

 

Чітко видно, що є однорідне чергування довжин сусідніх карбон-карбонових 

зв’язків у відкритому поліметиновому ланцюзі  катіонного стирилу 6 і 

метоксистирилу 7. Хоча ступінь зміни (чергування) у відкритому ланцюзі 7 з 

нижньою основною метоксифенільною кінцевою групою (метоксистирил), як 

видно, дещо збільшується в порівнянні зі стирилом (аміногрупа).  Ці 

закономірності отримані двома методами:  HF та DFT.   

На відміну від катіонних барвників 6 і 7 з двома кінцевими донорними  

групами, обидва методи дають практично полієно-подібне значне чергування  

довжин зв'язків у відкритому ланцюзі акцептор-донорних основ 3а і 4а, у той 

час як довжини зв'язків в шестиатомному циклі є практично однаковими  і 

близькими до довжин зв'язків у бензолі. 

Виконані розрахунки показують, що на відміну від довжин зв'язків 

розподіл електронної густини дещо трансформується для від’ємних значень 
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заряду при переході від катіонних несиметричних ціанінів до їх відповідних 

основ. Атомні заряди в хромофорі  представлені на рисунку 3.4.  

 

Рис. 3.4. Заряди на атомах (q в електронних одиницях): ____ стирил 6; - - - 

метоксистирил 7; _____ основа 3a; - - - основа 4a (заряди атомів  C5` та  C6` є 

практично однаковими, як і в атомах  C5 та C6) [146]. 

 

Обидва методи показують порівняно невеликі негативні заряди на 

атомах вуглецю, які близькі по модулю до позитивного заряду на зв’язаних 

атомах водню (хімічним зв’язком) завдяки поляризації C-H зв'язку, за 

винятком атомів вуглецю в точках розгалуження спряженої системи (позиції 

1, 4, 7). Перехід від катіонних барвників 6 і 7 до їх нейтральних основ 3а і 4а  

принципово не впливає на розподіл заряду, за  винятком атома в позиції 4, де 

метод DFT дає позитивний заряд, замість невеликого негативного заряду, 

отриманого методом HF. Тим не менш, існує значна зміна заряду на атомі 

азоту в циклі тіазола (два 5-ти ланцюгових цикли з атомом азоту) при 

переході від катіонних стирилів/метоксистирилів з електронною 

конфігурацією N(trtrtrπ2) до відповідних основ з конфігурацією N(trtrtr2π). 

Так, розрахунок методом HF дає: z = -0.743  для барвника 6 і -0.733 (барвник 

7), в той час як z = -0.566 для основи  3а і -0.562 для основи 4а (заряд 

вказаний в електронних одиницях). У той же час, методи DFT, що 

враховують електронну кореляцію, дають істотно менші  атомні заряди у 
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катіонних барвниках; z = -0,537 для барвника 6 і -0.531 (барвник 7), у той час 

z = -0.500 для основи 3а і -0.496 для основи 4а [146]. 

Розглянемо детальніше природу двох найнижчих електронних 

переходів. Обчислені характеристики цих переходів наведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Розраховані довжини хвиль () і сили осцилятора (f) найнижчих 

електронних переходів для сполук 3-7 (TD DFT/B3LYP) [146]. 

Барвник Перехід розр,нм експ,нм f Основна конфігурація* 

6  S0 → S1 458 532 1.537 1.37 HOMO → LUMO> 

 S0 → S2 282  0.001 0.84 HOMO-1 → LUMO> 

0.87 HOMO-3 → LUMO> 

3a S0 → S1 334 406 1.409 1.34 HOMO → LUMO> 

 S0 → S2 265  0.017 1.06 HOMO-1 → LUMO> 

3б S0 → S1 344 417 1.640 1.34 HOMO → LUMO> 

 S0 → S2 274  0.001 1.06 HOMO-1 → LUMO> 

3c S0 → S1 336 406 1.574 1.37 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 265  0.020 0.91 HOMO-1 → LUMO> 

7  S0 → S1 395 420 1.309 1.37 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 288  0.009 0.87 HOMO-1 → LUMO> 

0.84 HOMO-2 → LUMO> 

4a S0 → S1 314 358 1.409 1.37 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 266  0.017 1.23 HOMO-1 → LUMO>  

4б S0 → S1 336 400 1.416 1.33 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 274  0.002 0.80 HOMO →LUMO+1> 

- 0.73 HOMO-1 → 

LUMO> 

4c S0 → S1 320 356 1.410 1.37 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 267  0.018 0.95 HOMO-1→ LUMO>  
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5a S0 → S1 308 347 1.126 1.34 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 275  0.144 1.25 HOMO-1 → LUMO>  

5б S0 → S1 343 416 1.241 1.33 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 279  0.010 1.09 HOMO-1 → LUMO>  

5c S0 → S1 319 364 1.293 1.33 HOMO → LUMO>   

 S0 → S2 274  0.011 1.20 HOMO-1 → LUMO>  

*В лівому стовпчику до кожної конфігурації наведені коефіцієнти розкладу 

функції збудженого стану через конфігурації.  

 

Видно, що перший електронний перехід в чотирьох досліджених  сполуках: 

3а, 4а, 6 і 7 може бути записаний лише одноелектронною  конфігурацією (на 

вищий збуджений рівень переходить один електрон): |S0→S1 >  ≈  |HOMO → 

LUMO>, тобто це практично "чистий перехід" (перехід представлений 

однією конфігурацією). Фронтальні орбіталі, які беруть участь в цьому 

переході, як показує аналіз форм МО, повністю делокалізовані. Згідно з 

аналізом делокалізованими виявилися фронтальні МО в усіх сполуках. 

Експериментально перший перехід проявляється як довгохвильова 

селективна смуга в спектрах поглинання, представлених на рисунку 3.5.  
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Рис. 3.5.  Спектри поглинання сполук: стирилу 6 та його основи 3a (a); 

метоксистирилу 7 та його основи 4a (б); заміщених стирильних основ 3a та 

3б (c); заміщених метоксистирильних основ 4a та 4б (д); основи з 

акцепторною CH3 групою 5a, 5б, 5c (е) [146]. 

 

Добре відомо [45, 64, 110], що перший електронний перехід в 

симетричних і несиметричних ціанінових барвниках, а також в ціанінових 

основах є поляризованим  вздовж поліметинового  хромофора (дипольний 

момент переходу направлений вздовж ланцюга). А тому для цих сполук 

характерні високі значення коефіцієнтів екстинції.  Дійсно, розрахунки, як  

видно з таблиці 3.1, дають порівняно великі сили осцилятора: f1 = 1,4-1,6. Це  

підтверджується експериментально отриманою високою інтенсивністю 

відповідних спектральних смуг у спектрах поглинання.  
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Звичайно, варто відмітити помітне розходження між розрахунковими і 

експериментальними  величинами довжин хвиль λ, особливо  для катіонних 

барвників, що є добре знаним дефектом  методу TD DFT [147, 148]. Тим не 

менш, проведені розрахунки демонструють принципово вірні тенденції в 

спектрах при трансформаціях  хімічної будови досліджених сполук. Заміна 

диметиламіно групи в ціаніні 6 та його основі 3а на метокси групу з більш 

електронегативним гетероатомом супроводжується систематичним 

гіпсохромним зсувом довгохвильових  смуг в спектрах поглинання, що 

підтверджується порівнянням обох пар відповідних сполук: ціанін 6 → ціанін 

7 і основа 3a → основа 4а. Також, розрахунки свідчать про значний 

гіпсохромний ефект при переході від стирилу 6 до його метоксистирильного 

аналога 7, хоча обчислене зміщення 63 нм є меншим, ніж експериментальне 

125 нм (див. табл. 3.1). 

Проведені розрахунки дають слабку силу осцилятора другого 

електронного переходу f2, що узгоджується з незначним поглинанням в 

короткохвильовій області спектрів поглинання обох катіонних барвників 6, 7 

і їх нейтральних основ 3а, 4а. Таким чином, обидва типи лінійних спряжених  

систем демонструють високоінтенсивні селективні смуги в довгохвильовій 

області їх спектрів поглинання.  

Перехід  π-електронної системи з  основного  стану  в   збуджений   

викликає істотний перерозподіл електронної густини  на атомах. Зміни 

атомних зарядів при збудженні дозволяють порівняти значення зарядів  в 

основному і збудженому станах  в однаковому наближенні. За допомогою 

оптимізації молекулярної геометрії методом ZINDO/S було оцінено 

альтернування Δqµ заряду на атомах за формулою: Δqµ = qµ* – qµ
o, де qµ* є 

електронна густина в µ-му атомі у збудженому стані, в той час як qµ
o 

відповідає основному стану. Графічно, перерозподіл заряду в незмінній  

частині хромофора зображений на рисунку 3.6. 
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Рис. 3.6.  Зміна (альтернування) зарядів (q в електронних одиницях) на 

атомах в хромофорах стирилу 6 та його основи 3а при збудженні (метод 

ZINDO/S ) [146].  

 

Можна бачити, що збудження  катіонного стирилу 6 викликає значне 

чергування зміни атомних зарядів так, що альтернування заряду на атомах 

вуглецю в парних позиціях (див. нумерацію на рисунку рис. 2.2) 

збільшується; в непарних позиціях, навпаки, електронна густина на атомах 

зменшується. Тобто, існує значний перерозподіл електронних густин  між  

сусідніми атомами, який відбуваються при переході молекули в перший  

збуджений стан, що є характерною особливістю симетричних і 

несиметричних ціанінових барвників. Перерозподіл зарядів на решті атомів   

бензотіазолового  гетероциклу є меншим близько у десять разів, у той час як 

негативний заряд на атомі азоту диметиламіно групи іншого кінцевого 

залишку істотно зменшується у збудженому стані від -0,250 до -0.163 е.о. 

Порівняння параметра Δqµ для катіонного стирилу  6 і основи  3а (див. рис. 

3.6) показує однаковий тип перерозподілу електронної густини в цих 

споріднених сполуках, однак ступінь зміни зарядів при збудженні в 

нейтральній основі 3а є істотно менший. Аналіз квантово-хімічних 

розрахунків свідчить, що картини перерозподілу заряду в метоксистирилі 7 і 

його основі 4а є практично такими  же, як у відповідних сполуках 6 і 3а. 

Для аналізу відмінностей в ширині смуг поглинання стирилу 6 та його 

основи 3a було досліджено заселеність зв’язків. Відомо [66], що зміна 
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порядків зв'язків при збудженні є кількісною мірою вібронних взаємодій у 

хромофорах ціанінів, від яких в свою чергу залежить ширина смуги 

поглинання. Порядки  зв’язків (обчислені за допомогою наступних формул: 

pµν= ∑CiµCiν , подібно до зарядів атомних заселеностей: qµ = ∑C2
iµ, де  Ciµ є 

коефіцієтом i-ї молекулярної орбіталі на µ-му атомі; індекс i пробігає всі МО; 

µ,ν- будь які атоми) також зазнають помітних змін при збудженні.  Для 

першого оптимізованого збудженого стану  порядок зв’язку pµν пов’язується 

з довжиною зв’язку lµν так, що  lµν(Ǻ) = a – b*pµν (подібно до основного стану, 

де  lµν(Ǻ) = 1.54 – 0.14*pµν ), де a,b- емпірично підібрані параметри [65]. Тому 

параметр pµν може вказувати на можливу зміну довжини µν-зв’язку при 

релаксації молекулярної геометрії в збудженому стані. Графічно зміни 

порядку зв’язків (Δlµν = lµν* – lµν
o) в хромофорах показані на рис. 3.7, де Δp-

різниця pµν в основному і збудженому станах (зміна порядку зв’язку між 

основним і збудженим станом) [146]. 
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Рис. 3.7. Зміни порядку зв’язку в хромофорах стирилу 6 та його основи 3a 

при збудженні (метод ZINDO/S ) відповідно до нумерації атомів, наведеної 

на рис. 2.2 (індекс ν відповідає  номеру  першого атома в зв’язку Сν,ν+1) [146]. 

 

На відміну від зарядів, зміни в заселеності зв’язків при переході в збуджений 

стан є більш значним в ціаніновій основі 3а в порівнянні з катіонним 

стирилом  6, що добре узгоджується  з невідповідністю між 

поліметиноподібними  та  полієноподібними лінійними спряженими  

системами, як було встановлено С. Daehne [52].  
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Видно, що зв’язки у відкритому ланцюгу основи 3а є особливо 

чутливими до збудження так само, як збудження катіонного стирилу 6 

викликає максимальні зміни зарядів на атомах вуглецю в тій же частині 

хромофора. Тому електронна структура (електронна густина на атомах і на 

зв’язках) катіонних поліметинових барвників та їх основ в основному стані 

значно відрізняється від електронної структури в збудженому стані. 

 

3.1.2 Заміщені стирили та метоксистирильні основи 

Розглянемо вплив введення донорного замісника  R  в положення 6- 

(див. рис. 2.2) бензолтіазолового залишка на електронні та  спектральні 

властивості відповідних основ 3б,c та 4б,c. Можна очікувати, що така 

трансформація кінцевої акцепторної групи за допомогою приєднання до неї 

додаткових донорних фрагментів (R = (H3C)2N- (b), H3CO- (c)), які 

створюють донорні рівні, вплине насамперед на перший електронний перехід 

(оскільки він найближчий до фронтальних рівнів) через появу 

високорозташованих донорних рівнів (за аналогією з рівнями аміногруп в 

диметиламінофенілен донорній кінцевій групі). Це повинно викликати 

значну зміну в молекулярній геометрії і розподілі електронної густини в 

незмінних частинах молекул. Тут обмежимося тільки розрахунковими 

даними, що були отримані лише методом HF, оскільки  метод DFT, як було 

показано вище (див. рис. 3.3 і 3.4), не може дати додаткову інформацію щодо 

електронних властивостей молекул основ. На основі проведених розрахунків 

можна сформулювати висновок: заміна аміногрупи N(CH3)2 в стирилах на 

метоксигрупу –OCH3  практично не впливає на оптимізовану  молекулярну 

геометрію хромофора. Заради ілюстрації довжини зв'язків в основах 3б та 4б 

з діметиламіно групою в положенні 6 представлені на рисунку 3.8; довжини 

зв'язків в основах 3с і 4с майже не відрізняються від розрахункових довжин 

зв'язків в основах 3б та 4б. 
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Рис. 3.8 Довжини зв’язків в заміщених основах 3б, 4б, 5б. 

 

Крім того, порівняння рис. 3.3 і 3.8 показує, що рівноважна молекулярна  

геометрія залишається практично такою ж  при введенні замісника R [146]. 

  Відмінність у розподілі заряду в головному хромофорі  

заміщених основ 3б, 4б, 5б є також незначною, що можна побачити  при 

порівнянні  кривих q(µ) на рисунках 3.4 і 3.9; аналіз показує, що відмінність  

не перевищує 0,01 електронних одиниць. 
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Рис. 3.9. Атомні заряди в заміщених основах 3б, 4б, 5б [146]. 

 

  Були досліджені енергії і форми межових та сусідніх з ними 

молекулярних орбіталей (див. рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Енергії та форми межових та найближчих молекулярних орбіталей 

в заміщених основах 3б (a) та 5б (б), розраховані методом TD DFT/B3LYP 

[146]. 

По-перше, донорний замісник R злегка зміщує енергетичну щілину так, що 

що енергія рівня HOMO збільшується на 0,94 eV, LUMO енергія 

збільшується на 0,40 еВ в ціанінових основах 3б з R = N(CH3)2 в порівнянні з 

молекулою 3а. Ефект метокси замісника R = OCH3 в основі 3с є значно 

меншим: 0,30 еВ (HOMO) і 0,09 еВ (LUMO), що пояснюється більш низькою 

позицією рівнів пари незв’язаних електронів (LEP) у замісника атома кисню 

[146]. 

 У той же час, при порівнянні рисунків 3.2-б і 3.10-a видно, що форми 

двох найнижчих вакантних молекулярних орбіталей і двох найвищих 

зайнятих орбіталей схожі. Тільки делокалізації цих молекулярних орбіталей є 

дещо більші у замісника R (за винятком LUMO + 1). Тому ми можемо 

припустити, що природа найнижчих електронних переходів за участю 

зазначених орбіталей повинна залишатися незмінною при введенні замісника 

R, що є важливим висновком для дизайну функціональних молекул. 
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  Завдяки більш сильній взаємодії HOMO з LEP в R, в порівнянні із 

взаємодією LUMO з LEP в R, замісник повинен призводити до зменшення 

енергії першого електронного переходу між фронтальними молекулярними 

орбіталями: |S0 → S1> |HOMO → LUMO>, і, отже, до батохромного зсуву  

довгохвильових  смуг в спектрах поглинання. Крім того, спектральні ефекти 

повинні бути більш помітними в основах 3с з більш основним замісником R 

= N(CH3)2. Цей висновок добре узгоджується з експериментальними даними: 

на спектрах поглинання на рис. 3.5-c видно зміщення смуги в довгохвильову 

область для заміщених стирилів 3б та 3c; спектральний ефект диметиламіно-

групи R = N(CH3)2 перевищує ефект від використання метокси групи R = 

OCH3 (3а не зміщений, незначно зміщений 3с і найсильніше зміщений 3б). 

  Проведені розрахунки, як  видно з таблиці 3.1, дають  також різні 

батохромні зсуви для першого електронного переходу при введенні 

донорного замісника в бензтіазольну кінцеву групу стирилових основ 3б, 3c. 

Крім того, було показано, що ті ж самі замісники R в метокси-аналогах 

(основи 4б та 4c)  викликають якісно аналогічні спектральні ефекти, хоча їх 

величини,  як видно з таблиці 3.1 і рисунку 3.5-д, дещо відрізняються. 

 

3.1.3 Інверсія дипольного моменту в основах 

Кінцевий елементарний акт передачі енергії електронного збудження 

від молекул матриці до молекул домішки залежить в тому числі від орієнтації 

дипольних моментів та їх величини. Перехід від катіонних стирилів/ 

метоксистирилів до відповідних нейтральних основ супроводжується зміною 

їх дипольних моментів в основному та збудженому станах. Коефіцієнт 

екстинції k залежить від ймовірності B переходу з основного в збуджений 

стан, при чому ймовірність задається наступною формулою: 

0
0

c
B k( )d

h n



=  
   ,                                              (3.1)  
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де n-концентрація поглинаючих центрів, а вираз 
0

k( )d



  відомий під назвою 

“інтеграл Кравця” [149]. Розподіл електронної густини хромофора задається 

квадратом модуля хвильової функції. Середній дипольний момент 

визначається інтегруванням функції дипольного моменту, враховуючи 

хвильову функцію основного стану. А тому важливим є порахувати модуль і 

напрям дипольних моментів цих молекул. Дана інформація може допомогти 

спрогнозувати ефективність використання диполів (молекул з великим 

асиметричним розподілом заряду і відповідно високим значенням модуля 

дипольного моменту з даними величинами) в дизайні світловипромінюючих 

центрів. 

Логічно припустити, що описаний вище перерозподіл зарядів на атомах 

при переході від катіонних барвників до їх основ повинен супроводжуватися 

зміною дипольного моменту. Розраховані дипольні моменти методом Zindo/S 

представлені в таблиці 3.2, а напрями векторів дипольних моментів 

зображені на рисунку 3.11. В таблиці проілюстровано збільшення 

дипольного моменту при переході барвника 6 в збуджений стан, в той час як 

дипольний момент в метоксистирилі 7 зменшується при збудженні. Подібні 

зміни  дипольного моменту відбуваються і в основах барвників 6 і 7 (в 

барвниках 3 і 4), але збільшення параметру Δµ при збудженні основи 3а є 

значно меншим. Крім того, збудження супроводжується істотною зміною 

напрямку вектору дипольного  моменту, що видно з рисунку 3.11 для 

стирилу 6. В основі  3а, навпаки, спостерігається помітне  зменшенням 

ступеня перерозподілу заряду (див. табл. 3.2), а вектор дипольного моменту у 

збудженому стані практично не змінний, в порівнянні до основного стану 

(рис. 3.11). Ті ж тенденції спостерігаються для пари: метоксистирил  7 і 

пов'язана основа 4а. 

  



 

 100 

 

Таблиця 3.2. Розраховані дипольні моменти барвників (в Дебаях) в 

основному (0 ) і збудженому (* ) станах сполук 3-7 (метод ZINDO/S), 

=*-0 [146].  

сполука 0 *  

6 3.231 6.176 2.945 

7 5.831 5.468 -0.363 

3a 3.244 4.005 0.731 

3б 2.142 2.511 0.369 

3c 2.525 1.731 -0.794 

4a 3.174 2.630 -0.544 

4б 1.186 6.129 4.943 

4c 2.597 4.216 3.619 

5a 2.603 6.766 4.163 

5б 4.204 12.500 8.296 

5c 3.063 9.503 6.440 

 

 

6 
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Рис. 3.11. Дипольний момент в основних (блакитний колір) і збуджених 

станах (червний колір) стирилу 6 і основ 3a, 3б, 5б (метод ZINDO/S) [146]. 
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Результати досліджень впливу донорних замісників на напрямок 

дипольного моменту у різних станах дають підстави для створення 

ціанінових основ з інвертованим  дипольним моментом, так що µ0 буде мати 

протилежний напрямок  по відношенню до незаміщеної основи 3a. Для цього 

були отримані серії аналогів стирилів  5a-c, що містять σ-акцепторні групи 

CF3 замість донорних диметил-аміно груп, а також ті ж самі  замісники R. 

Звичайно, основа 5б є найбільш привабливою молекулою для цієї задачі, 

оскільки електронна густина на кінцевих донорних і акцепторних групах 

значно змінюється, в порівнянні з початковою основою 3a. По-перше, на 

рисунку 3.11 (сполуки 3а і 5б) показано, що обидва дипольні моменти µ0 і µ* 

орієнтовані протилежним чином в цих порівнюваних молекулах. Найбільша 

відмінність спостерігається у збудженому стані. Крім того, значення µ*, як 

видно з таблиці 3.2, досягає максимально можливого значення в основі 5б 

серед усіх досліджених у даній роботі  сполук. 

Проте, введення донорних замісників в акцепторні  кінцеві  групи 

призводить до значних змін дипольного моменту в основному та збудженому 

станах. На рисунку 3.11 видно, що замісник  в молекулі 3б незначно змінює  

напрямок диполя в основному стані µ0 в порівнянні з 3а; на противагу 

диполю у збудженому стані µ* - змінює свій напрямок сильно, приблизно на  

120 градусів, що пов'язано зі значним перерозподілом  електронної густини 

на атомі азоту в диметиламіно-заміщеному ланцюзі в порівнянні із відкритим 

ланцюгом. Природно, що донорний замісник в акцепторній кінцевій групі 

викликає зменшення значень µ0 і µ* в обох заміщених основах 3б та 3c (див. 

табл. 3.2), які містять більш основну диметиламіно-фениленову кінцеву  

групу, де дипольний момент у збудженому стані є більш чутливим до 

введення донорного замісника. Впровадження донорного замісника в 

акцепторну кінцеву групу метоксистирилів 4б та 4c супроводжується 

істотним збільшенням дипольного моменту у збудженому стані µ*, в той час 

як дипольний момент в основному стані µ0 зменшується, так само як і в 

стирильних основах 3б та 3c. 
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Тим не менш, розрахунки показують, що оптимізована молекулярна 

геометрія залишається практично незмінною при такій істотній  модифікації 

хімічної структури основ: 3б → 5б, як видно з рисунку 3.8, де показано 

порівняння довжин зв'язків у хромофорах. Розподіл заряду, як випливає з 

рисунку 3.9, є більш чутливим  до заміни  диметиламіно групи за допомогою  

акцепторного CF3 замісника: негативні атомні заряди трохи зменшуються в 

позиціях 2, 4 і 6 за винятком атома вуглецю в положенні 7, де  заряд змінює  

знак завдяки відсутності поляризації зв'язку між цим атомом і атомом 

вуглецю в заміснику CF3 (як це може бути у випадку наявності азоту), замість 

сильно поляризованого C-N зв'язку в стирилах 3 або C-O зв'язку в 

метоксистирилах 4. Така помітна зміна заряду в атомі вуглецю в положенні 7 

підтверджується аналогічними істотними  змінами в 13C ЯМР спектрах, які 

представлені на рисунку 3.12.   
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Рис. 3.12. “Хімічні зсуви” в спектрах похідних основ 13С ЯМР, де µ-

положення атома, σ-мільйонна частка (мч) [146]. 

 

Видно, що перехід від стирилу 3б або метоксистирилу 4б до основи 5б 

супроводжується значним зменшенням хімічного зсуву для цього атома 

вуглецю, що добре узгоджується з переносом атомних зарядів, як це 

представлено на рисунку 3.9. 

Акцепторна CF3 група створює найбільш істотний вплив на диспозиції 

електронних рівнів. Візуально видно на рисунку 3.10, що енергетична щілину 

в основі 5б помітно зміщується вниз порівняно із стириловою основою 3б з 



 

 103 

 

тим самим замісником R. У той же час, форми двох найвищих заселених  

орбіталей HOMO і двох LUMO, що беруть участь в двох найнижчих 

електронних переходах (див. табл. 3.1), є схожими. Порівняння 

розрахункових і експериментальних довжин хвиль першого електронного  

переходу в незаміщеному  стирилі 3a (R = H) і його аналогу 5a  показує, що 

заміна кінцевої донорної групи (бензтіазольна група) на акцепторну групу 

(прибрали замісник R) викликає значний гіпсохромний спектральний ефект. 

Проте, впровадження донорного замісника R, як видно з рисунку 3.11-e і  

таблиці 3.2, супроводжувається батохромним зсувом спектральної смуги так 

само, як і у звичайних стирилах 3б, 3c, і метоксистирилах 4б, c. Крім того, 

ретельний аналіз розрахункових даних показує, що спектральний вплив 

донорного замісника R повинен бути трохи більшим, ніж можна було б 

пояснити за допомогою більш ефективної взаємодії між рівнями LEP 

відповідних гетероатомів (N або О), в заміснику  R і нижньо розташованих 

межових  рівнів  основного хромофору. Зрештою, ми можемо  зазначити, що 

характер другого переходу залишається тим самим, що і в стирилах 3a-c: він 

включає в себе HOMO-1 та LUMO. 

Ретельний аналіз розрахункових даних показує, що енергія другого 

переходу в усіх ціанінових основах значно перевищує енергію першого 

електронного переходу; це дозволяє припустити, що другий перехід повинен 

спектрально проявлятися в діпазоні коротких довжин хвиль на значній 

відстані від положення довгохвильового максимуму у спектрах поглинання. 

Порівняно широка спектральна смуга в спектрах поглинання відповідає 

тільки одному електронному переходу: S0→S1, і, отже, спостережуване 

уширення спектральної смуги пов'язане  з вібронною структурою [146, 150]. 
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3.2 Вивчення природи нижніх електронних переходів в 

борвмісних барвників похідних бенз[cd]індолу  

Як було показано в попередньому параграфі, в стирилах можна легко 

варіювати область поглинання за допомогою зміни кінцевих груп. Другою з 

необхідних умов, які вказані в анотації до даного розділу, є наявність 

високого квантового виходу люмінесценції і нульового сумарного заряду у 

молекули. В попередньому розділі показано процес дизайну молекул із класу 

стирилів з високим ступенем асиметрії. Хоча область поглинання в таких 

барвниках легко варіювати, однак досягти високого квантового виходу в 

таких системах важко, оскільки в цих сполуках частина хромофора містить 

відкритий ланцюг. Через зв’язки на кінцях ланцюга можуть відбуватися 

обертання певних частин хромофора або виникнути конформації. Як було 

зазначено в розділі 1, високий квантовий вихід може забезпечити наявність 

жорсткого молекулярного каркасу, плоскої геометрії молекули, а також 

наявність недовгого метинового ланцюга(0<n<4, де n-кількість ланок). 

Максимальне перекриття електронів π-орбіталі має місце тоді, коли їх 

хмаринки паралельні. Звідси слідує, що π-зв’язок максимально стабілізує 

молекулу тоді, коли всі його атоми лежать в одній площині. У дискретній 

геометрії та механіці структурна жорсткість “rigid structure” може бути 

описана комбінаторною теорією прогнозування гнучкості окремих ланок, 

утворених жорсткими тілами, що з'єднані гнучкими зв’язками.  Очевидно, 

схожі міркування можна застосувати і до поставленої в цій роботі задачі. При 

переході у збуджений стан геометрія нежорсткої молекули змінюється, а 

тому зростає кількість та інтенсивність (ймовірність) коливальних мод 

окремих молекулярних фрагментів. Планарність просторової структури 

виключає наявність інтенсивних коливальних станів.  

Молекула, будучи переведеною у збуджений стан, може релаксувати в 

основний двома шляхами: випромінювальним та безвипромінювальним. 

Ймовірність безвипромінювального переходу залежить від кількості 

механічних ступенів вільності молекул (тобто від кількості можливих 
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коливальних, обертальних та інших рухів). Відомо, що жорсткість каркасу 

можна забезпечити циклізацією молекули містками BF або BF2О [151-156]. 

Таким способом можна зациклізувати похідні стирилів містками BF, BF2 з 

бенз[c,d]індольним ядром (-ядро). В цьому випадку міцний зв’язок між 

двома кінцевими групами буде забезпечуватися цими містками, які не 

унеможливлюватимуть значні коливання атомних фрагментів молекул.  

На основі молекул, досліджених у попередньому параграфі, і вже 

відомих з групами BF2 було сконструйовано нову серію із семи 

внутрішньойонних барвників (симетричні: 3352, 3355, 0002; несиметричні: 

1415, 2983, 2414, 3022),  які в подальшому було синтезовано в інституті 

Органічної хімії НАН України. Надалі в роботі буде проаналізовано, на 

скільки добре відповідають вперше запропоновані молекули зазначеним в 

анотації до цього розділу умовам, що поставлені до задачі дисертаційної 

роботи.  

 

3.2.1 Симетричні катіонні і нейтральні барвники: 3355 і 3352. 

Моделювання нейтральних молекул, придатних для термічного 

нанесення у вакуумі 

Молекули 3352 і 3355 були спроектовані на основі стирилів та 

проміжної сполуки 0002 (проміжна сполука необхідна для синтезу цих двох 

барвників). Барвник 3352 - це типовий симетричний ціанін з найкоротшим 

поліметиновим ланцюгом: монометинціанін; також це катіонний аналог 

симетричного нейтрального барвника 3355. Щоб вибудувати логіку 

подальшого моделювання хімічних формул барвників, далі буде розглянуто 

електронну структуру і характер найнижчих електронних переходів в 

симетричних барвниках 3355 і 3352.  

Як зазначено вище, необхідною умовою отримання молекули з 

високим квантовим виходом є наявність планарної геометрії молекули. Тому 

за допомогою квантово-хімічних розрахунків на програмному пакеті 
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Gaussian (версія 16, базис/функціонал: DFT/6-31G (D,P)/B3LYP/CAM B3LYP) 

насамперед було перевірено, чи є близькими до плоскої рівноважні 

молекулярні геометрії в основному та збудженому станах сполук 3355 і 3352 

(див. рис. 3.13). Підгрунтям для вибору цих методу, функціоналу та базису є 

очікування щодо просторового розподілу заряду та врахування досвіду інших 

дослідників. Із загальної теорії кольору поліметинових барвників відомо, що 

на кінцевих групах і в області ядра ціанінових барвників може переважати 

заряд одного знаку. Враховуючи ці обставини, літературні дані, а також те, 

що досліджувані барвники є відносно великими розгалудженими системами, 

було вибрано DFT/6-31G (D, P) / B3LYP /CAM B3LYP [132, 147, 157]. 

 

а б 

Рис. 3.13. Просторова будова молекул 3355 – зліва (а) і 3352 – справа (б) в 

основному стані. Вигляд у двох взаємно перпендикулярних площинах. Метод 

DFT (B3LYP) [158]. 

 

Проведені розрахунки в основному стані показали, що довжини зв'язків 

при переході від нейтрального барвника 3355 до його катіонного аналога 

3352 залишаються практично незмінними (точність  0,01 Ǻ). Так, довжини 

обох зв’язків в поліметиновому ланцюзі катіонного барвника 3352 

дорівнюють 1,391 Ǻ, в той час як в нейтральному барвнику 3355 вони 
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складають 1,398 Ǻ, що є близьким до значення 1,40 Ǻ в ідеальних 

поліметинах [52]. 

 Різниця між довжинами C-N зв'язків у обох симетричних барвників 

мізерно мала: 0,003 Ǻ. Розрахунки показали, що довжини обох зв’язків N-B 

дорівнюють 1,582 Ǻ і довжини обох BF зв’язків складають 1,311 Ǻ. 

Завдяки сильному електрон-акцепторному зв’язку місток забезпечує 

практично незмінну геометрію молекули 3355 при переході у збуджений 

стан. Геометрія молекули 3352 не є плоскою як в основному стані, так і 

збудженому. При чому у збудженому стані кут кручення помітно 

збільшується.  

Водночас, циклізація обох кінцевих груп за допомогою містка BF2 

призводить до збільшення валентних кутів в основному стані (див. рис. 3.13):  

NCC збільшується з 1230 до 1280 (атоми 4,3,2);  CCCзбільшується від 1180 

до 1280 (атоми 1,2,3). Таким чином, зміни сумарного заряду в симетричних 

барвниках практично не призводять ні до зміни довжин зв'язків, ні до 

можливих конформацій -електронних систем хромофорів барвників (див. 

рис. 3.14). 

 

 

a 

  

б 

 

Рис. 3.14. Розподіл довжин зв’язків для барвників 3355(а) і 3352(б) в 

основному стані. Метод DFT (B3LYP) [158]. 

 

Розрахований розподіл зарядів у -системах обох симетричних 

барвників наведено на рисунку 3.15. Ці -системи (-системою в даному 

випадку є вся молекула) лише дещо чутливі до циклізації хромофора і, отже, 

до зміни повного заряду молекули барвника: фактично розподіл зарядів на 
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атомах вуглецю в сполученій системі практично однаковий. Таким чином, 

максимальна різниця атомних зарядів на вуглеці 0,025, тоді як різниця 

зарядів на атомах азоту досягає 0,059. Розрахунки дають типову значну зміну 

електронної густини електронів на атомах уздовж так званого ланцюжка 

Куна (від одного атома азоту до іншого атома азоту), а також на атомах 

вуглецю в позиціях, які можуть бути розглянуті як продовження 

поліметинового ланцюга. Максимальна зміна заряду на атомах в мезо-

положенні (середньому положенні), і на кожному з сусідніх атомів (атоми 

кілець пов'язані з відкритим поліметиновим ланцюгом) практично 

збігаються: 0,472 в нейтральній молекулі 3355 і 0,476 в катіонному барвнику 

3352. 

 
a  

  

б 
 

Рис. 3.15. Розподіл зарядів барвників 3355(а) і 3352(б) в основному стані (метод 

DFT (B3LYP)) [158]. 

 

Додаткова інформація про подібність хромофорів у нейтральному 3355 

і катіонному 3352 барвниках може бути отримана при порівнянні схеми 

перерозподілу електронних густин на атомах у збудженому стані. Відповідно 

до правила Фьорстера-Дюара-Нотта фрагменти молекули, що містять донори 

електронів, викликають гіпсохромний зсув спектру поглинання, і навпаки, 

фрагменти, що містять акцептори електронів, викликають батохромний зсув 

[159, 160]. Деякі атоми кінцевих груп умовно можна вважати як розширення 

поліметинового хромофора. Вони приймають участь у перерозподілі заряду 

при переході молекули барвника у збуджений стан. На рисунку 3.16 

представлені візуальні картини зміни густини заряду q, що беруть участь в 
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утворенні -електронної системи хромофорів барвників: q = q* - q
0, де 0 і 

* позначають основний і збуджений стан відповідно, q - зміна 

регулярності. Видно, що діаграми для нейтральних і катіонних барвників 

якісно подібні: збудження супроводжується істотним перерозподілом 

електронних густин від атома вуглецю в мезоположенні (точка 2) і від атомів 

азоту в кожному барвнику (точки 4,5) до кінцевих груп атомів вуглецю 

(точки 1,3), що зв'язують його з поліметиновим ланцюгом [52]. 

 

3355 3352 

Рис. 3.16. Діаграма розподілу змін регулярності q : 3355 і 3352. Точка 2 - це 

мезоположення. Зафарбовано-зростає при збудженні, незафарбовано-

зменшується [158].  

 

Зміни електронних густин 3355 і 3352 барвників q мають однакові 

знаки для 3352 і 3355, а тому і молекулярні орбіталі, які включені в перший 

електронний перехід, мають однакову симетрію в обох барвниках 

(розташування пучностей і вузлів). Симетрична МО має ненульовий 

коефіцієнт біля базисних функцій, локалізованих на атомі карбона в 

мезоположенні (точка 2), а тому вона чутлива до замісника. Несиметрична 

МО має нульовий коефіцієнт в мезоположенні і не чутлива до замісника. 

Форми фронтальних і найближчих до них орбіталей (найближчі декілька 

орбіталей до енергетичної щілини) в обох розглянутих барвниках 

представлені на рисунку 3.17. Видно, що орбіталь HOMO в кожному 

симетричному барвнику є симетричною (в центрі симетрії є пучність), а 

LUMO антисиметричною (в центрі знаходиться вузол). Крім того, форми 
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відповідних орбіталей в обох барвниках подібні, а також пари HOMO-

2/HOMO-3 і LUMO+2/LUMO+3 вироджуються і можуть розглядатися як 

локалізовані  орбіталі  тільки в кінцевих групах барвників. У результаті між 

цими локальними MO обох кінцевих груп не можуть відбуватися переходи.  

 

Рис. 3.17. Позиція рівнів і МО орбіталей: катіонного 3352 і нейтрального 

3355. Метод TD DFT/B3LYP [158]. 

 

На рисунку 3.17 видно, що найбільше розходження в електронній структурі 

симетричних барвників 3355 і 3352 полягає в різкому зміщенні рівнів і 

фронтальних зон енергетичної щілини (орбіталей) у зв'язку із зміною повного 

заряду. Тим часом, енергетична щілина зростає від 2,32 еВ у катіонного 

барвника 3352 до 2,46 еВ для нейтральної молекули 3355. При цьому різниця 

в енергіях HOMO і HOMO-1 залишається практично такою ж при переході 

від барвника 3352 до барвника 3355 (1.16 еВ і 1.17 еВ відповідно), хоча є 

помітне зменшення енергетичного порогу між найнижчим і наступним 

вакантним рівнем: від 1,52 еВ до 1,25 еВ. Проте, ці зміни в позиціях 

електронних рівнів не впливають на природу першого і наступного нижніх 
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електронних переходів.  Як видно з рисунка 3.17, перші кілька переходів 

пов'язані з однаковими MO в обох барвників. Результати розрахунків, які 

наведені в таблиці 3.3, підтверджують описаний вище характер переходів і 

також дають досить схожі довжини хвиль і сил осцилятора переходів для 

обох розглянутих барвників. Фактично створення нейтральної молекули за 

рахунок введення групи BF2 є хімічним моделюванням: об’єднання катіона і 

аніона за допомогою ковалентних зв’язків між атомами азота і бора.  

 

 Таблиця 3.3. Розрахункові довжини хвиль () і сили осцилятора (f) нижніх 

електронних переходів барвників 3355 і 3352 [158]. Метод TD DFT/B3LYP. 

Барвник Перехід розр., 

нм  

експер., 

нм 

f Основна конфігурація* 

3355 S0 → S1 549 634 0.681 1.39 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 405  0.001 1.30 HOMO-1→ LUMO> 

 S0 → S3 386  0.001 1.25 HOMO-2→ LUMO> 

 S0 → S4 354  0.073 1.30 HOMO-3→ LUMO> 

      

3352 S0 → S1 546 618 0.883 1.37 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 420  0.001 1.26 HOMO-1→ LUMO> 

 S0 → S3 390  0.095 1.33 HOMO-2→ LUMO> 

 S0 → S4 380  0.012 1.06 HOMO-3→ LUMO> 

*В лівому стовпчику до кожної конфігурації наведені коефіцієнти розкладу 

функції збудженого стану через конфігурації. 

 

Третьою важливою умовою отримання ефективних випроміюючих 

шарів із зазначених в анотації цього розділу є можливість випаровування або 

сублімації молекул під час термічного нанесення у вакуумі. Як зазначалося в 

розділі 1, метод термічного вакуумного нанесення вимагає нейтральності 

молекул, а тому важливим є проектування таких сполук. 
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Можна констатувати близькість розрахункових характеристик 

нейтральних і катіонних барвників в хорошій відповідності з 

експериментальними даними. На рисунку 3.18 представлені спектри 

поглинання обох барвників: 3352 і 3355. Можна бачити практичний збіг в їх 

спектрах форми і положення спектральної довгохвильової смуги, в той час як 

більш високі електронні переходи не дають вклад у поглинання у видимій 

області. В той же час довжини хвиль, отримані експериментально (див. табл. 

3.3), для максимуму першої смуги в спектрах поглинання симетричного і 

несиметричного барвників перевищують розрахункові значення. Це є 

типовим недоліком TD DFT, HF методів [147]. Саме для них спостерігається 

істотне перекриття смуг поглинання, пов’язаних з цими переходами. 
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Рис. 3.18. Спектри поглинання катіонного барвника 3352, і нейтрального 

3355 в хлористому метилені (CH2Cl2) [158]. 

 

Таким чином, розрахункові та спектральні результати є надійними 

свідченням однакової електронної структури -систем хромофорів в обох 

барвників 3355 і 3352; вони відрізняються один від одного зарядами їх -

ядер, що має місце при видаленні двох протонів з колективної системи і 

наступною циклізацією основи бенз [c, d] індольних залишків містком BF2. 
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3.2.2 Несиметричні барвники. Дизайн, створення та дослідження 

молекулярних систем з високим квантовим виходом 

Симетричні барвники виявилися хімічно нестійкими, а тому на їх 

основі було синтезовано ряд несиметричних барвників 1415, 2983, 2414 і 

3022, що містять також бенз [c, d] індольну основу як одну із кінцевих груп 

[158]. Друга змінна група вибиралася в порядку зменшення її основності (або 

сили донорів): хінолін, бенз [c, d] індол і аминофеніл (див. параграф 2.1) 

[143]. Далі барвники вказані в порядку зменшення основності (кінцеві групи 

передають заряд в область ланцюга, що відповідає високо розташованим 

донорним рівням): 1415, 2983, 2414, 3022 (2414 і 3022 слабоосновні). Їх 

хромофор (флюорофор) включає два цикли з розширеними -електронниими 

системами і -міст, що з'єднує їх. Крім того, обидва -цикли хромофорних 

систем у всіх нейтральних барвників обмежені −мостом: BF2 (1415 і 2983, 

як і у 3355) або BF2O (2414, 3022). У барвника 3022 аміногрупи фіксуються 

за допомогою двох тріметилен мостів, а тому аміногрупи не можуть 

крутитися, оскільки вони зафіксовані диметиламіногрупами. На противагу у 

барвника 2414, навпаки, аміногрупа не зафіксована і може крутитися. Таке 

варіювання основності є ефективним подовженням кінцевих груп хромофора 

в несиметричних барвниках і забезпечує варіювання спектра поглинання 

(флюоресценції) в широкому діапазоні, і, отже, молекулярний дизайн 

“білого” випромінювання нових перспективних сполук для створення 

“білих” органічних світлодіодів. 

Оптимізована геометрія основного стану показана на рисунку 3.19. 

Оптимізована геометрія молекул у збудженому стані подібна до геометрії 

основного стану. Геометрія молекули барвника 1415 (ситуація схожа для 

барвника 2983 з BF2 містком) є практично плоскою в основному стані. Але 

геометрія молекул з BF2O містком (2414, 3022) є дещо неплоскою: обидва 

кільця хромофорів скручені на 9O; а кут кручення N-B-O-C є 32o. Ці 

непланарності, природно, повинні привести до зміни рівноважної геометрії 

молекул при збудженні. На противагу цьому, рівноважна геометрія барвників 
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1415 і 2983 залишається практично незмінною при збудженні. Варто 

зазначити, що алкільна група –СН3 практично не впливає розподіл 

електронної густини у спряженій системі. 

  

1415 

  

2983 

 

 

 

 

2414 

  

3022 

Рис. 3.19. Оптимізовані молекулярні геометрії барвників в основному стані 

DFT (B3LYP). 

 

Експериментально відмінності між двома парами несиметричних барвників з 

різними містками чітко проявляються в їх інтенсивностях флюоресценції. 
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Використовуючи стандартні методи, описані в розділі 2, було визначено 

квантовий вихід флюоресценції барвників у розчинах. Барвники 1415 з 

плоскою геометрією та 2983 з близькою до такої мають високий квантовий 

вихід флюоресценції, відповідно 61 % і 70%. Барвники ж 2414, 3022 мають 

значно менший квантовий вихід, відповідно 25 % і 12 % [161]. 

Барвники сконструйовані таким чином, щоб максимально ефективно 

перехоплювати збудження від матричних молекул і флюоресціювати. Тому 

важливо, щоб ці молекули поглинали і випромінювали як окремі центри. Для 

ідентифікації центрів поглинання і випромінювання необхідною є реєстрація 

спектрів флюоресценції та дослідження природи електронних переходів. З 

метою характеризації сполук важливими є фіксація і систематизація 

положення смуг поглинання і флюоресценції, оскільки це знадобиться для 

опису технологічних параметрів створених сполук. Щоб дослідити природу 

нижніх електронних переходів було проведено квантово-хімічні розрахунки 

першого та вищих збуджених станів. В таблиці 3.4 наведено 

експериментальні й розрахункові спектральні дані та співставлено їх з 

електронними переходами та конфігураціями, що їм відповідають.  

 

Таблиця 3.4. Розрахункові та експериментальні параметри, що 

характеризують спектри поглинання. Метод TD DFT/B3LYP. 

Барвник Перехід розр., 

нм  

експер., 

нм 

f Основні конфігурації* 

1415 S0 → S1 521 569 0.67    1.37 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 336 280-

340 

0.03    1.34 HOMO→ LUMO+1> 

 S0 → S3 320 280-

340 

0.08    0.95 HOMO-1→ LUMO> 

 +0.95 HOMO-2→ LUMO> 

2983 S0 → S1 513 543 0.66    1.37 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 305 270- 0.1    0.57 HOMO-1→ LUMO> 
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335  +1.11 HOMO-2→ LUMO> 

 S0 → S3 278 270-

335 

0.13   1.12 HOMO-1→ LUMO> 

  -0.57 HOMO-2→ LUMO> 

2414 S0 → S1 531 587 0.64   1.37 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 340 270-

340 

0.02   1.37 HOMO-1→ LUMO> 

 S0 → S3 315 270-

340 

0.18   1.15 HOMO-2→ LUMO> 

 -0.69 HOMO-3→ LUMO> 

3022 S0 → S1 551 613 0.64   1.37 HOMO→ LUMO> 

 S0 → S2 365 380 0.02   1.37 HOMO-1→ LUMO> 

 S0 → S3 317 305-

370 

0.078   1.06 HOMO-2→ LUMO> 

 -0.83 HOMO-3→ LUMO> 

 

Можна бачити, що розраховані смуги поглинання зміщені в короткохвильову 

область на декілька десятків нанометрів відносно експериментально 

визначених, що є типовим недоліком вибраного методу розрахунку TD DFT 

[147]. На рисунку 3.20 представлено спектри поглинання, нормовані спектри 

флюоресценції й збудження флюоресценції у тетрагідрофурані, а в таблиці 

3.5 співставлені деякі характеристичні параметри цих спектрів. Спектри 

флюоресценції барвників 1415 і 2983 дзеркально симетричні зі спектрами 

поглинання відповідно до правила Левшина. Спектри збудження 

флюоресценції за формою і положенням максимумів подібні до спектрів 

поглинання. Це означає, що одні й ті ж самі оптичні центри поглинають і 

випромінюють. Тим не менш, для двох барвників - 2414 і 3022 

спостерігається певна невідповідність (асиметрія) між спектрами поглинання 

і флюоресценції. Два характерні піки спостерігаються в області поглинання, 

але в спектрі флюоресценції спостерігається тільки одна смуга. Відсутність 

другої смуги у флюоресценції для 2414 і 3022 може бути пов'язано з 

відмінністю просторової структури молекул в основному і збудженому 
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електронних станах. Хоча оптимізована геометрія подібна в основному і 

збуджених станах, але при розрахунках не враховується вплив середовища, 

яке може утруднювати подібну зміну геометрії молекули при збудженні. 

 

Таблиця 3.5. Розрахункові та експериментальні параметри, що 

характеризують спектри поглинання та флюоресценції [161]. 

Барвник перехід макс
розр, 

нм 

F макс
погл, 

нм 

макс
фл, 

нм 

, % , 

нс 

1415 S0 → S1 521 0.354 569 574  

61 

 

6.6  S0 → S2 336 0.012 322 612 

2983 S0 → S1 513 0.353 543 546  

70 

 

5,7  S0 → S2 305 0.255 322 584 

2414 S0 → S1 531 0.514 587  

605 

 

25 

 

3,3  S0 → S2 340 0.006 345 

3022 S0 → S1 551 0.543 613  

634 

 

12 

 

1.5  S0 → S2 365  305-380 

 

На рисунку 3.20 є дві смуги в області 200-400 нм, що характерні для 

другого та третього електронних переходів. Для другого електронного 

переходу важко виділити характерний спектр, який йому відповідає, оскільки 

крива має складну структуру. В той же час розрахунок показує наявність 

ймовірних переходів у вищі збуджені стани (див. таблицю 3.4). На нашу 

думку, характерні максимуми в області 250-350 нм пов’язані саме із 

перекриттям смуг поглинання, що відповідають різним електронним 

переходам у вищі збуджені стани, а не є коливальною структурою. В цілому 

експериментальні та розрахункові результати корелюють, хоча є певні 

неспівпадіння [162, 163]. 
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Рис. 3.20. Спектри поглинання, флюоресценції і збудження флюоресценції 

барвників 1415, 2983, 2414, 3022 в тетрагідрофурані з концентрацією 1*10-6 

г/см3. 

 

Далі буде розглянуто спектри поглинання барвників в малополярних 

розчинниках та досліджено, при яких умовах домішкові молекули ведуть 

себе як окремі центри захоплення збудження. Як зазначено в розділі 1.3 

ціанінові барвники часто утворюють агрегати. Спектральні властивості 

агрегатів суттєво відрізняються від відповідних властивостей окремих 

молекул. Відомо, що найбільша здатність молекул агрегувати спостерігається 

у нейтральному органічному розчиннику, оскільки полярні молекули 

розчинника можуть затруднювати можливість утворення агрегату. Щоб 

розібратися у цьому було записано спектри поглинання розчинів барвників у 

практично неполярному розчиннику толуолі (ε=2,3) при різних 

концентраціях (див. рис. 3.21) [66, 164, 165]. 
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Рис. 3.21. Спектри поглинання барвників 1415 (Cвис.=1,5*10-4 моль/л; 

Cниз.=1,5*10-5 моль/л), 2983 (Cвис.=9,6*10-5 моль/л; Cниз.=9,6*10-6 моль/л), 2414 

(Cвис.=9,1*10-5 моль/л; Cниз.=9,1*10-6 моль/л), 3022 (Cвис.=8,6*10-5 моль/л; 

Cниз.=8,6*10-6 моль/л) в толуолі. Внутрішня товщина кювети для високих 

концентрацій - 1 мм, для низьких - 1 см. 

 

Чітко видно схожість і відповідність форми та спектрального положення 

смуг поглинання барвників для високих і низьких концентрацій. Малі 

концентрації в порівнянні з високими було збільшено в 10 разів. Таким 

чином, можна зробити висновок, що агрегація даного типу молекул в 

розчинах не відбувається.  

Варто зазначити, що досліджувані борвмісні барвники 1415, 2983, 2414, 

3022 є фотостабільними. Як за час запису спектрів флюоресценції, так і при 

повторній їх реєстрації в той же день при тих же умовах форма та 

інтенсивність смуг не змінювалися.  

Перші дві короткохвильові смуги флюоресценції 1415 і 2983, що 

перекривається з довгохвильовою смугою поглинання пов’язані з першим 

електронним переходом (0-0 та 0-1 смуга). Наявність кількох чітких 
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максимумів флюоресценції 1415 (574 нм і 612 нм) і 2983 (545 нм і 584 нм) 

барвників свідчать про вібронну структуру цих смуг. Зазвичай у ціанінів 

мала напівширина смуг поглинання і флюоресценції, що є свідченням їх 

вібронної структури та великих часів життя збуджених станів, що є типовим 

для ціанінів [66]. В даному випадку більш наочним є аналіз спектрів 

комбінаційного розсіяння. Теоретичний розрахунок коливальних частот 

барвників, що відповідають основному електронному стану, показав 

відсутність від’ємних значень коливальних частот. Даний факт підверджує, 

що в результаті оптимізації геометрії дійсно було отримано локальний 

мінімум.  Для візуалізації отриманих коливальних частот було побудовано 

теоретичну залежність раманівської активності від частоти для кожного 

барвника. Дана залежність наведена на рисунку 3.22 [166]. 

 

Рис. 3.22. Залежність теоретично розрахованої рамановської активності від 

коливальної частоти для барвників 1415, 2414, 2983, 3022. Кожне значення 

рамановської активності було уширене, використовуючи лоренцівський 

контур з FWHM=6 см-1.  
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Слід відзначити, що наведені залежності не є раманівським спектрами 

барвників, а служать виключно для ілюстрації отриманих коливальних 

частот. Рівність різниць енергій (що відповідає близько 1200-1500 см-1) для 

зазначених вище смуг у спектрах поглинання і флюоресценції для 1415 і 2983 

та співпадіння значень цієї різниці з діапазоном коливальних частот 

барвників свідчить про коливальну природу цих смуг. Як видно з 

представлених спектрів в області 1200-1500 см-1 дійсно є інтесивні 

коливальні смуги. На користь цієї інтерпретації було вище зазначено, що дані 

піки також спостерігаються в спектрах флюоресценції, хоча для барвників 

2414 та 3022 один з віброних піків в спектрі флюоресценції зникає. Точніше, 

чітко виражена вібронна структура залишається в спектрах флюоресценції 

для барвників з жорстким BF2 мостом (1415 і 2983). Водночас, вібронна 

структура стає нечіткою в барвниках з гнучким BF2O мостом (2414 і 3022). 

Пояснення грунтується на факті, що для ціанінових барвників потенціальна 

енергія взаємодії ядер атомів у молекулі є приблизно однаковою для 

основного і першого збудженого електронного станів. Припущення цілком 

правомірне, так як при переходах між валентними орбіталями помітно 

релаксувати можуть близькі до HOMO молекулярні орбіталі, які дають 

порівняно невеликий вклад в електронний ядерний потенціал.  Відповідно 

відстань між вібронними смугами в поглинанні повинна бути пропорційна 

різниці між певними коливальними частотами основного стану [167].  

Як було зазначено вище, просторова геометрія молекули при переході 

у збуджений стан може сильно змінюватися. Тому з метою спектральної 

характеризації створених речовин та для додаткового підтвердження 

електронно-коливального характеру смуг у спектрах флюоресценції були 

записані спектри поглинання, збудження флюоресценції та флюоресцентного 

випромінювання при температурі рідкого азоту (77 К) та порівняно зі 

спектрами при кімнатній температурі (293 К) у ацетонітрилі (див. рис. 3.23).  
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Рис. 3.23. Спектри поглинання (чорний колір), флюоресценції (зелений, 

червоний колір) та збудження флюоресценції (синій, рожевий кольори) 

при температурах 77К і 293 К в ацетонітрилі. 

На всіх спектрах флюоресценції видно чіткі вузькі смуги. 

Спостерігається значне зростання інтенсивності випромінювання в 

порівнянні з аналогічними спектрами при кімнатних температурах, 

записаними при однакових параметрах реєстрації. Таким чином перехід до 

низьких температур від кімнатної призводить до структуризації спектрів 

випромінювання та збільшення інтегральної інтенсивності випромінювання. 

Вище зазначалося, що при кімнатних температурах для барвників 1415, 

2983 спектри поглинання і флюоресценції симетричні і мають по 2 

максимуми, а барвники 2414 і 3022 - несиметричні: по 2 максимуми в 

спектрах поглинання і по одному в спектрах флюоресценції. При температурі 

рідкого азоту для барвників 2414 і 3022 в спектрах флюоресценції 

спостерігається вже по два максимуми. Зміна жорсткості середовища 

відбувається за рахунок пониження температури, що призводить до 

“замороження” безвипромінювальних ступенів вільності, а значить до 
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зростання інтенсивності флюоресценції як раз цих коливальних смуг. Також 

у замороженому вигляді ймовірність конформаційних змін молекули за час 

життя у збудженому стані зменшується. В той же час спектри флюоресценції 

для цих барвників симетричні зі спектрами поглинання, а спектри збудження 

флюоресценції подібні до спектрів поглинання. Особливо цікавим є більш 

чіткий прояв довгохвильових вібронних смуг, а тому важливим є 

трактування їх природи (в даній спектральній області можливий вклад в 

загальний спектр випромінювання агрегатів). Незначна відмінність у 

спектрах флюоресценції спостерігається при різних довжинах збудження.  

Наприклад, для барвника 2414 при більших енергіях фотонів коливальна 

структура спектра більше проявляється, ніж при менших. На нашу думку, 

при менших довжинах хвиль збудження підвищується локальна температура 

середовища, що пов’язано з безвипромінювальною конверсією в перший 

збуджений стан. Цікавим є порівняння не тільки форми, а і положення смуг 

флюоресценції при кімнатних і низьких температурах (див. табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6. Положення максимумів смуг флюоресценції барвників 1415, 

2983, 2414, 3022 в ацетонітрилі при температурах 293 К і 77К. 

 Максимуми флюоресценції 

293 К 77 К 

1415 562 604 566 611-609 

2983 537 576 538 583 

2414 611 - 594-595 644 

3022 641 - 625 678 

 

У барвника 3022 смуги флюоресценції зміщуються у короткохвильову 

область при пониженні температури до 77 К, оскільки зменшується 

ймовірність коливальної релаксації збудження, як це спостерігається і для 

полімерів з ароматичними боковими групами. Перехід від рідкого 
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середовища до твердого для барвників 1415, 2983 супроводжується 

невеликим зсувом максимумів спектрів у довгохвильовий бік. На нашу думку 

це пов’язано зі специфічною релаксацією молекул за час життя у збудженому 

стані. Також варто зазначити, що низькотемпературні спектри флюоресценції 

записувалися при таких концентраціях, при яких інтенсивність 

короткохвильової смуги була більше довгохвильової, щоб виключити 

можливість реабсорбції (менше 10-5 г/см3). 

З іншого боку, експериментально оцінити положення смуг другого 

електронного переходу на основі спектрів звичайного однофотонного 

поглинання складно, оскільки перші короткохвильові смуги другого 

електронного переходу не мають симетричних відповідників у спектрах 

флюоресценції. Як можна бачити зі спектрів поглинання на рисунку 3.20, де 

не спостерігається індивідуального помітного піку в короткохвильовій 

області в спектрах несиметричних барвників. Спектральне розташування 

другого та вищих електронних переходів може бути виявлено за допомогою 

співставлення спектрів поглинання, розрахункових даних та анізотропії 

збудження флюоресценції барвників при 77 К або 293 К в залежності від 

типу розчинника (звичайний чи в’язкий розчинник) [167, 168]. Як правило, 

напрямки дипольних моментів різних електронних переходів  відрізняються 

між собою. На рисунку 3.24 представлені спектри анізотропії збудження 

флюоресценції з характерними мінімумами, які знаходяться в області смуг 2-

го та вищих збуджених станів, передбаченими розрахунками (див. табл. 3.4). 

Можна бачити експериментальне підтвердження обчисленої істотної 

енергетичної різниці: (S1-S2) = max(absorption) − min(anisotropy) для всіх 

барвників.  Параметри max в спектрі поглинання і min в спектрі анізотропії 

не надто чутливі до хімічного складу вивчених несиметричних барвників:  

коливається від 50 до 700 cм-1 в етиленгліколі. В ацетонітрилі значення max і 

min дещо відрізняється від відповідних значень в етиленгліколі, але описані 

вище залежності аналогічні.  Зі спектру поглинання видно, що положення 
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короткохвильових смуг зміщується батохромно в наступному порядку: 

3022⎯2414⎯2983⎯1415.  Логічно, що положення смуги флюоресценції 

також зміщується в тому ж порядку (див. рис.  3.20). Водночас, ми можемо 

бачити з таблиці 3.5, що Стоксів зсув: S = max
abs –  max

fl є дуже низьким  

(340 cм-1) в барвників 1415 і 2983 з жорсткими BF2 містками, незважаючи на 

те, що обидва барвники є несиметричними. Навпаки, два барвники 2414 і 

3022 із більш м'якими містками BF2O показують значно більший параметр 

(S 1040 cм-1). Ймовірно, що ця відмінність обумовлена більшим ступенем 

безвипромінювальної конформаційної релаксації у збудженому стані через 

більш значну зміну геометрії молекул 2414, 3022 при збудженні, ніж у 1415, 

2983.  Варто зазначити, що у барвника 3022 спостерігається чіткий глибокий 

мінімум функції анізотропії збудження флюоресценції. Це може свідчити про 

те, що дипольні моменти переходів з основного в перший та другий збуджені 

стани перпендикулярні.  
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Рис. 3.24. Спектри поглинання в ацетонітрилі при 293К; анізотропії 

збудження флюоресценції в етиленгліколі при 293К та ацетонітрилі при 

77 К. 

 

Як зазначено в розділі 1, один з методів виготовлення WOLED [5] 

полягає у використанні декількох високофлюоресцентних домішок в 

світловипромінюючому шарі, сумарна крива нормованих спектрів яких 

перекриває увесь видимий діапазон випромінювання. Регулюючи 

інтенсивності випромінювання окремих домішок, можна створити композит 

зі спектром випромінювання, близьким до спектра Сонця (рис. 3.25-а). 

Досліджені вище домішки 1415, 2983, 2414, 3022 не перекривають увесь 

видимий діапазон, а тому додатково були використані барвники JB 24-94, JB 

5-97. Вони мають спектри флюоресценції в синій області, що перекривають 

короткохвильову частину спектру і можуть бути використані як домішки, так 

і матриці в композитній системі. Варто зазначити, що сумарний спектр 

люмінесценції барвників 1415, 2983, 2414, 3022, JB 24-94, JB 5-97  

перекриває увесь видимий діапазон випромінювання (рис. 3.25-б). Тому 

представлена серія барвників з урахуванням спектрів випромінювання 

матриць JB 24-94, JB 5-97 може бути використана для виготовлення високо 

ефективних WOLEDs. 



 

 127 

 

 

400 450 500 550 600 650 700 750

0

50

100

150

200

250

 суперпозиція спектрів флюоресценції домішок

 1415

 2983

 2414

 3022

 24-94

 5-97

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 ф
л
ю

о
р

ес
ц

ен
ц

ії
, 

а.
о

.

Довжина хвилі, нм

сумарний спектр

 

а б 

Рис. 3.25. а) спектр Сонця; б) Спектри флюоресценції рідких розчинів 

досліджуваної серії барвників (суцільна лінія) і сумарна крива нормованих 

спектрів флюоресценції барвників (штрихова лінія).  

 

До цього йшла мова про розрахунки, які проводилися при умові 

знаходження молекули у вакуумі, що в ряді випадків є деяким наближенням, 

оскільки прийнято вважати, що дипольний момент ціанінових барвників, на 

відміну від мероціанінових та мезойонних, при електронному збудженні 

змінюється не сильно. Але як було показано вище, стирили сильно змінюють 

дипольний момент у збудженому стані. До того ж з літератури відомо, що 

сольватаційні ефекти можуть проявлятися у ціанінових барвників [66]. Вище 

було проведено порівняння розрахункових та експериментальних та 

обговорено причини розбіжностей отриманих результатів. В той же час до 

цього не було оцінено вплив оточення досліджуваних молекул на 

зареєстровані їх спектри. До цього розрахунки проводилися для ідеальної 

системи, коли молекула знаходилася у вакуумі. Ясно, що існує взаємодія між 

молекулами досліджуваної речовини та молекулами розчинника (вплив якого 

залежить від його діелектричної проникності, що в свою чергу залежить від 

полярності молекул розчинника). Відомо, що при взаємодії розчиненої 

речовини з середовищем мають місце взаємодії, які проявляються в 

значеннях деяких макроскопічних параметрів (показника заломлення і 

діелектричною проникністі). Для не нейтральних ціанінів зміни в спектрах 
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поглинання визначаються не лише вказаними вище макроскопічними 

параметрами, а і мікроскопічними внаслідок локальної електромагнітної 

взаємодії. Теоретично знайдені для вакуума великі дипольні моменти в 

основному стані для барвників: 0 = 3.309 D (дебай) (1415), 1.964 D (2983), 

7.627 D (3022), 7.559 D (2414) показують необхідність оцінити ефект 

“сольватації”. В той же час, як було зазначено раніше, довжини хвиль 

максимумів смуг поглинання були експериментально отримані як в 

малополярних так і у високополярних розчинниках, наприклад, в 

ацетонітрилі (C2H3N). А тому логічно враховувати вплив високополярного  

розчинника ацетонітрила на положення спектральних смуг. Квантово-хімічне 

дослідження сольватації проводили в рамках моделі PCM, використовуючи 

дві версії методу TD DFT з різними функціоналами: неемпіричний B3LYP і 

напівемпіричний AM1. Отримані результати зібрані в таблицях 3.7, 3.8. 

Видно, що з урахуванням впливу розчинника покращується кореляція 

розрахункових та експериментальних даних. Слід зауважити, що природа 

електронних переходів залишаються тією ж самою.  

 

Таблиця 3.7. Додаткові спектральні характеристики несиметричних 

барвників [158]. 

Характеристики 1415 2983 2414 3022 

макс
погл, нм 563 536 569 595 

макс
фл, нм 574 546 605 634 

S, cm-1 340 342 1046 1034 

мін
aніз, нм 310-330 330 400-420 410-425 

, нм  240  210  160  180 

φ, % 61 70 25 12 

τ, нс 6.6 5.7 3.3 1.5 
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Таблиця 3.8. Обчислені параметри, що показують величину впливу 

розчинника на положення 1-го електронного переходу, де  = ( 

ацетонітрил) - ( вакуум) [158]. 

Барвник TD/DFT метод TD/AM1 метод 

вакуум ацетонітрил  вакуум ацетонітрил  

, нм , нм , нм , нм , нм , нм 

3355 549 556 +7 612 632 +30 

3352 546 553 +7 599 617 +18 

1415 521 578 -11 613 592 -21 

2983 513 556 -7 552 536 -14 

2414 531 501 +6 534 545 +11 

3022 552 525 +13 523 548 +25 

 

Наявність жорсткого молекулярного каркасу молекул повинно 

призводити не тільки до підвищення ймовірності випромінювального 

переходу (а значить, квантового виходу люмінесценції), а й до зростання 

часу життя збуджених станів у домішкових молекулах [66]. Для сучасних 

кольорових дисплеїв характерний швидкий відгук матриці до 1 мкс, 

наприклад, модель Samsung Curved C49HG90D (LC49HG90DMIXCI) [169]. 

Також для застосування в сцинтиляторах іонізуючого випромінювання в 

ядерній фізиці є важливим створення молекулярних систем з малими часами 

затухання флюоресценції, близькими до 1 нс. Такі часи загасання мають 

поліметинові барвники [168]. В даній роботі були виміряні часи затухання 

флюоресценції досліджуваних барвників у розчинах ацетонітрилу. Отримані 

значення наведені також в таблицях 3.5, 3.7 Час затухання флюоресценції 

складає декілька наносекунд. Це робить перспективним використання даних 

сполук у сучасній техніці.  
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3.3 Спектральні прояви мономерів та агрегатів в 

однокомпонентних тонких плівках барвників 1415, 2983, 

2414, 3022 та теоретичне моделювання можливих 

конфігурацій асоціатів  

В попередніх параграфах представлено результати здійснення 

модифікації молекул з метою їх використання в випромінюючому шарі ОСД 

та досліджено їх властивості у рідких розчинах. Оскільки головна задача – це 

створення матеріалів за допомогою термічного нанесення у вакуумі, важливо 

дослідити властивості барвників у твердих розчинах (тонких плівках). В 

даному параграфі представлено результати досліджень спектральних 

властивостей барвників в однокомпонентних плівках.  

Як вже зазначалося в розділі 1, одним з перспективних методів 

отримання тонких плівок  є  метод термічного нанесення у вакуумі. Проте 

одним з недоліків цього методу є деструкція молекул, яка полягає у розриві 

внутрішньомолекулярних зв’язків барвника, що випаровується 

(сублімується) [97]. Також в розділі 1 зазначалося, що часто ціаніни 

утворюють агрегати, які свою чергу в більшості випадків у плівках 

призводять до падіння квантового виходу - ‘‘aggregation-caused 

quenching’’[170]. Для перевірки можливості термічного нанесення у вакуумі 

барвників 1415, 2983, 2414 та 3022 (перевірки відсутності деструкції 

молекул) та оцінки їх здатності утворювати агрегати у плівках було 

виготовлено зразки тонких плівок барвників і досліджено їх спектральні 

характеристики.  

Вище було показано, що спектри поглинання даних барвників в 

малополярному розчиннику толуолі при високих концентрація (див. рис. 

3.21) такі ж, як і при низьких. Проте в деяких випадках (найчастіше у 

випадку нейтральних молекул) ціаніни можуть не утворювати агрегати в 

концентрованих розчинах, але агрегатоутворення може відбуватися в плівках 

при їх термічному нанесенні у вакуумі. Справа в тому, що навіть у 

високонцентрованому розчині молекули знаходяться далеко одна від одної і 
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можуть зблизитися лише за рахунок значних кулонівських сил. Зареєстровані 

спектри поглинання однокомпонентних плівок всіх зразків барвників було 

порівняно зі спектрами поглинання барвників в рідких та твердих (Alq3) 

розчинах. Результати досліджень подано на рисунку 3.26. Порівнюючи 

спектри поглинання молекул барвників в розчині тетрагідрофурану та 

твердих плівках Alq3, можна побачити, що положення ліній поглинання, 

форма смуг збігаються лише тоді, коли концентрація домішки в матриці Alq3 

становить кілька відсотків і менше. Співставляючи спектри поглинання 

рідких та твердих розчинів барвників зі спектрами поглинання їх 

однокомпонентних плівок, в останніх було виявлено характерні 

довгохвильові смуги. При чому помітне значне уширення смуг поглинання у 

плівках твердих розчинів (отриманих термічним вакуумним нанесенням) з 

великою концентрацію домішкових молекул. Така поведінка перш за все 

свідчить про присутність певної кількості агрегованих молекул. Хоча відомо 

[66], що для катіонних поліметинових барвників, похідних бенз [c,d] індолу 

не характерно утворення агрегатів у розчинах навіть при високих 

концентраціях, але в однокомпонентній плівці (отриманої термічним 

нанесенням у вакуумі) ситуація може бути іншою. Більше того, досліджувані 

барвники є нейтральними похідними катіонних барвників. Враховуючи цей 

факт, а також те, що досліджувані молекули є практично плоскими, найбільш 

ймовірним є первинне утворення саме димерів [171]. 
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Рис. 3.26. Спектри поглинання однокомпонентних плівок барвників, 

барвників у розчинах тетрагідрофурану та двокомпонетних плівок 

барвників у матриці Alq3. 

 

Як зазначалося в розділі 1.3, найбільш розповсюдженими серед 

ціанінових барвників є агрегати J, H, виникнення яких починається з 

утворення відповідних димерів. Для J-агрегатів характерна поява 

довгохвильової смуги у спектрі поглинання, яка зазвичай значно вужча в 

порівнянні з найближчою молекулярною смугою в розчині. В даному 

випадку смуга значно ширша, а тому вона найбільш ймовірно є проявом 

міжмолекулярної взаємодії в плівці іншого типу, наприклад, пов’язана з 

утворенням кластерів. В той же час, як видно з рисунка 3.27, при збільшенні 

концентрації барвника в матриці Alq3 з’являється і зростає характерна для H-

агрегатів, короткохвильова смуга, якої не має в композитних плівках 

(твердих розчинах) при малій концентрації домішкових молекул барвника. 

Відомо, що отримати розчини ціанінових барвників зі 100% складом 

агрегатів одного типу складно [66]. А тому на нашу думку, найбільш 

ймовірним поясненням відмінності спектрів поглинання барвників в 

розчинах і однокомпонентних плівках є наявність в складі останніх як 

мономерів, так і агрегатів. Скоріш за все це є H-агрегати. Саме агрегати 

ціанінових барвників типу H зазвичай відрізняються спектрально від J 

наступним чином: в агрегатах J -типу смуга поглинання зміщується 
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батохромно і звужується, а в H-агрегатах – гіпсохромно і розширюється. 

Також в роботі [155] згадується факт утворення саме H-агрегатів на основі 

подібних ціанінових BF-комплексів. В цілому спектри поглинання розчинів 

та плівок барвників 1415, 2414, 2983 та 3022 за формою подібні. Ця 

подібність свідчить про те, що у формуванні плівки беруть участь саме 

молекули барвника, а не їх фрагменти (які могли б  утворитися при невдалій 

методиці термічного нанесення). Також варто зазначити, що якби плівка 

формувалася переважно за рахунок “уламків” молекул (фрагментів) 

барвників, то зафіксувати флюоресценцію не вдалося б. 
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Рис. 3.27. Спектри поглинання композитних плівок Alq3 з різною 

концентрацією домішок 1415, 2983, 3022. 

 

Ще одним підтвердженням утворення саме агрегатів H- типу є 

наявність характерної флюоресценції, відмінної від флюоресценції цих 

сполук в розчинах. Спектр флюоресценція H-агрегатів зазвичай зміщений на 
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близько 200 нм від спектру поглинання, що і відповідає нашому випадку. На 

рисунку 3.28 наведено спектри поглинання та флюоресценції 

однокомпонентних плівок барвників.  
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Рис. 3.28. Спектри поглинання, флюоресценції та збудження флюоресценції 

однокомпонентних плівок барвників 1415, 2983, 2414, 3022 на кварцевих 

підкладинках, створених термічним нанесенням у вакуумі.  

 

Спектр флюоресценції складається із двох видимих смуг: короткохвильовї і 

довгохвильвої. На нашу думку, короткохвильва смуга за положенням 

відповідає смузі мономера, а довгохвильва зміщена відносно спектру 

поглинання (відносно короткохвильової смуги) на близько 200 нм і 

відповідає агрегату. Спектральними проявами взаємодії між молекулами у 

досліджуваних плівках є незначна асиметрія коливальних станів мономерних 

смуг поглинання та флюоресценції, а також  зсув спектрів поглинання та 

флюоресценції досліджуваних плівок відносно відповідних спектрів 

розчинів.  
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Додатково для оцінки можливості утворення агрегатів було досліджено 

спектри in situ під час створення плівок методом термічного нанесення у 

вакуумі (див. рис. 3.29). Важливим тут є порівняння спектрів зародження 

плівки у вигляді острівців з пропусканням 99,5-100% і спектрів плівки з 

товщиною близько декількох сотень нанометрів. Спектр пропускання 

декількох моношарів плівки у вигляді острівців фактично не відрізняється від 

спектру розчину барвників, оскільки домінуючою є взаємодія молекул 

підкладки з молекулами барвників, а не молекул барвника між собою. 

Дійсно, положення мінімумів смуг пропускання декількох моношарів для 

всіх барвників практично повністю збігається з положенням відповідних 

смуг у рідкому розчині (див. рис. 3.20). При збільшення товщини значно 

більше 10 нм короткохвильовий мінімум стає більш інтенсивним, ніж 

мономерні смуги для барвників 1415, 2983, а для барвників 2414, 3022 значно 

зростає. Таким чином це є свідчення саме агрегатної природи 

короткохвильового максимума. 
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Рис. 3.29. Спектри поглинання однокомпонентних плівок 1415, 2983, 

2414, 3022, зареєстровані під час їх створення (in situ) у вакуумній камері 

з інтервалом часу 5с-10 хв. Підкладинка-скло. 

 

Щоб розібратися детальніше, які саме типи агрегатів утворюються, і 

яке взаємне положення молекул в них, по методології, описаній в роботі 

[172], в програмному комлексі Gaussian 16 було змодельовано принципові 

можливі варіанти співрозташування молекул у димерах. Як зазначалося 

вище, плоскі ціанінові молекули зазвичай утворюють димери так, щоб їх 

площини були паралельні. В такому випадку сили Ван дер Ваальса 

максимальні. У випадку катіонних барників з великим просторовим 

розподілом заряду, що не дуже характерно для досліджуваних сполук, 

можуть приймати участь у взаємодії також кулонівські сили. Для оцінки цих 

взаємодій найбільш підходящим є функціонал WB97XD. Початковими 

умовами оптимізації геометрії, окрім паралельності площин мономерів, було 

й їх таке розташування, при якому дипольні моменти стану протилежно 

направлені. 
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Рис. 3.30. Молекулярна геометрія димерів сполук 1415, 2983, 2414, 3022, 

оптимізована методом DFT/WB97XD в основному стані. Стрілкою 

показний дипольний момент. 

 

Отимізована геометрія димерів виявилася такою, що дійсно площини 

молекул паралельні, проте в більшості випадків вони дещо зміщені одна від 

одної. Окрім того, можливо декілька варіантів геометрії димерів, які 

відрізняються лише зміщенням. Цікавим є той факт, що дипольний момент 
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стану оптимізованих димерів направлений або вздовж поліметинових 

ланцюгів мономерів, або близький до нуля по модулю (µ1415=1,95 Д; 

µ2983=0,0038 Д; µ2414=0,46 Д;  µ3022=0,47 Д) (див. рис. 3.30). Це свідчить про те, 

що два мономера ведуть себе як колективна π-електронмістка система, тобто 

резонансно поглинають фотон як одна система. Для максимально 

паралельних конфігурацій мономерів значення дипольних моментів стану 

мінімальне в основному стані в порівнянні з іншими можливими 

оптимізованими конфігураціями (співрозташуванням мономерів). Для 

співставлення розрахунків з експериментальним спектром поглинання 

димерів було пораховано їх перший та вищі збуджені стани. Довжини хвиль з 

максимальною силою осцилятора, що відповідають першому та другому 

електронним переходам, найбільш точно співпадають з експериментальним 

спектром для паралельного розташування молекул практично без зміщення 

(див. рис. 3.30). Підсумовуючи, можна сказати, що найбільш ймовірно 

структура однокомпонетних плівок формується за рахунок як мономерів, так 

і фізичних димерів, які близькі за класифікацією до H-агрегатів. 

Хоча квантові виходи барвників в однокомпонентних тонких плівках 

дуже низькі, проте викладений вище спектральний аналіз свідчить про 

перспективність використання даної методики для створення 

випромінюючих композитних плівок, оскільки спектральних проявів 

наявності деструкції не має. При невеликій концентрації даних молекул як 

домішок в твердій матриці значного падіння квантового виходу не 

спостерігається. Таким чином для отримання високоінтенсивного 

випромінювання у плівках досліджувані барвники можна використати лише 

як домішки в матрицях.  
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3.4 Основні результати та висновки до розділу 3  

За допомогою зміни хімічної будови кінцевих груп в серії стирилів та 

їх основ показано можливість варіювання області поглинання в таких 

молекулах. 

Дипольний момент стирилів та їх основ значно відрізняється за 

модулем та напрямком.  

Здійснено моделювання придатної для термічного нанесення у вакуумі 

нейтральної молекули барвника за рахунок  циклізація кінцевих груп 

відповідного симетричного катіонного барвника містком BF2. При цьому 

довжини зв’язків, як нами показано,  в π-електронних системах катіонного 

барвника і його нейтральної похідної виявилися практично однакові.  

На базі вищевказаних борвмісних молекул за допомогою зміни хімічної 

будови кінцевих груп спроектовано та синтезовано серію нових сполук з 

високим квантовим виходом. Високий квантовий вихід забезпечується 

містками BF2 (BF2O), які надають жорсткості молекулярному каркасу. 

Оптичними центрами, відповідальними за поглинання і 

флюоресценцію в однокомпонетних та двокомпонентних плівках борвмісних 

барвників, є молекули барвників та їх асоціати. Показано, що дані асоціати є 

агрегатами H-типу даних барвників.  

Встановлено, що всі барвники є фотостабільними.  

Підгрунтям для розроблених і застосованих методик є роботи [13, 45, 

51, 173]. В даній роботі здійснено об’єднання вище цитованих підходів і 

методик для конструювання нових ефективних молекул з наперед заданими 

властивостями для світловипромінюючого шару ОСД.  
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РОЗДІЛ 4 

СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ ТА 

ПЕРЕНЕСЕННЯ В НИХ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ 

 

В попередньому розділі було описано механізм проектування 

борвмісних молекул та досліджено їх властивості як однокомпонентних 

випромінювачів. Показано, що ці сполуки можна використовувати як 

енергозахоплюючі та світловипромінюючі центри. В той же час цим 

молекулам притаманна здатність агрегувати, а тому практичне їх 

застосування в світлодіодних технологіях можливе лише в твердих матрицях. 

Оскільки технологічні характеристики домішкових молекул сильно залежать 

від типу середовища, то в рамках даної роботи було досліджено фотофізичні 

властивості цих сполук у твердих плівках. З ряду відомих речовин, які 

флюоресціюють в області поглинання барвників, було підібрано матричні 

сполуки, а саме Alq3, ПЕПК, TCz1, JB24-94, JB5-97. Ці матриці містять 

оптичні центри, які збуджуються в основному в UV діапазоні, а тому вони 

можуть бути донорами енергії електронного збудження для 

світловипромінюючих домішкових молекул у видимому діапазоні. Введення 

в ці матриці борвмісних домішок, які поглинають у більш довгохвильовій 

області спектру, відкриває шлях до розширення спектрального робочого 

діапазону випромінювання. Дані речовини перспективні в застосовуванні для 

створення “білих” ОСД, оскільки вони стабільні і мають широку смугу 

випромінювання у видимій області [102, 108, 109, 153]. Окрім того, що дуже 

важливо, молекули цих типів не руйнуються при їх термічному нанесенні у 

вакуумі.  

В даному розділі описано фотофізичні властивості композитних плівок 

нових борвмісних барвників в матрицях Alq3, TCz1, ПЕПК. Оцінена 

ефективність передачі енергії електронного збудження від молекул матриці 

до молекул домішок з високим квантовим виходом в двокомпонентних 

тонких плівках. Також вперше представлені результати спектральних 
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досліджень плівок JB5-97, створених методом термічного нанесення у 

вакуумі. Ці вимірювання спрямовано на вирішення комплексної задачі - 

створення високоефективних світловипромінюючих шарів ОСД. 

В той же час створення ефективного світловипромінюючого шару 

потребує виконання ряду вимог: 

1) матричні молекули повинні мати високий коефіцієнт екстинції 

(висока ймовірність переходу з основного в збуджений стан); 

2) повиннно реалізуватися високоефективне перенесення енергії 

електронного збудження від матриці до домішкових світловипромінюючих 

центрів (тобто міграція електронних збуджень по матричним молекулам 

повинна мати максимальну ефективність), що значною мірою залежить від 

мікроструктури. 

3) кінцевий акт передачі електронного збудження від матричної 

молекули до домішкової повинен бути також високоефективним. Це вимагає 

перекриття спектрів флюоресценції матриці і поглинання домішок (крім того, 

якщо врахувати той факт, що передача синглетних збуджень відбувається не 

лише по механізму Фьорстера, але і обмінному, повинно бути взаємно 

енергетично-вигідне просторове розташування молекул матриці і молекул 

домішки для максимального перекриття їх хвильових функцій). 

 

4.1 Дослідження спектрів поглинання  та флюоресценції 

однокомпонентних матричних тонких плівок  

Як було вище показано необхідною умовою реалізації ефективної 

передачі енергії електронного збудження в композитній плівці є наявність 

певних властивостей у матричних сполуках: випромінювання в UV-діапазоні, 

можливість термічного нанесення у вакуумі, високий коефіцієнт екстинкції 

та підходящі структурні властивості. Тому на етапі відбору найбільш 

підходящих матричних сполук було досліджено їх структурні властивості та 

можливість  термічного нанесення (див. розділ 2), а також оптичні 
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властивості плівок, які далі буде проаналізовано. На рисунку 4.1 наведено 

спектри поглинання та флюоресценції досліджуваних матричних сполук у 

розчинах та плівках.  

200 250 300 350 400 450 500 550 600

0

200

400

600

800

1000

Ф
л
ю

о
р
ес

ц
ен

ц
ія

/з
б

у
д

ж
ен

н
я

ф
л
ю

о
р
ес

ц
ен

ц
ії

, 
в
.о

.

Довжина хвилі, нм

 поглинання розчину

 поглинання плівки

 флюоресценція розчину, зб.260 нм

 флюоресценція розчину, зб.390 нм

 збудження флюор. розчину, випр. 520 нм

 флюоресценція плівки, зб.390 нм

 збудження флюор. плівки, випр.518 нм

Alq3

519
397

265

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а
 

300 350 400 450
0

10

20

30

40

50

60

70

Ф
л
ю

о
р

ес
ц

ен
ц

ія
/з

б
у

д
ж

ен
н

я

ф
л
ю

о
р

ес
ц

ен
ц

ії
, 

в
.о

.

Довжина хвилі, нм

 поглинання розчину

 флюоресценція розчину

 збудження флюор. розчину

 флюоресценція плівки, зб.340 нм

 поглинання плівки

Tcz1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а

 

300 350 400 450 500

0

20

40  флюоресценція плівки, зб.332 нм

 поглинання розчину

 флюоресценція розчину, зб.329 нм

 поглинання плівки

ПЕПК

Ф
л
ю

о
р
ес

ц
ен

ц
ія

, 
в
.о

.

Довжина хвилі, нм

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а

 
200 300 400 500 600

0

50

100

150

200

Ф
л
ю

о
р
ес

ц
ен

ц
ія

/з
б

у
д

ж
ен

н
я

ф
л
ю

о
р
ес

ц
ен

ц
ії

, 
в
.о

.

Довжина хвилі, нм

 флюоресценція плівки, зб.392 нм

 збудження флюор. плівки, випр.454 нм

 поглинання плівки

 флюоресценція розчину, зб. 260 нм

 флюоресценція розчину, зб. 365 нм

 збудження флюор. розчину, випр.470 нм

JB5-97

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а

 

Рис. 4.1. Спектри поглинання, флюоресценції та збудження флюоресценції 

плівок та розчинів сполук Alq3 (ацетонітрил), TCz1 (діоксан, С=2,5*10-5 

г/см3), ПЕПК (ацетонітрил), JB5-97 (діоксан, С=5,0*10-6 г/см3). 

 
 

Спектри поглинання, флюоресценції, збудження флюоресценції Alq3, 

Tcz1, ПЕПК відповідають літературним даним, а це означає, що ці сполуки не 

розклалися під час термічного нанесення у вакуумі при застосуванні 

методики, описаної в розділі 2. Спектри поглинання і флюоресценції 

барвника JB5-97 симетричні. Це значить, що одні й ті ж самі молекули 

поглинають і випромінюють. Спектральними проявами взаємодії між 

молекулами у плівках JB5-97 є незначна асиметрія коливальних станів смуги 

поглинання та флюоресценції, а також “блакитний” зсув спектрів поглинання 

та флюоресценції досліджуваних плівок відносно відповідних спектрів 
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розчинів. Спектр поглинання плівки JB5-97 в області першого електронного 

переходу схожий з відповідним спектром Alq3, а тому JB5-97 може бути 

альтернативою Alq3. Таким чином можно зробити висновок, що методика 

термічного нанесення у вакуумі може бути використана для отримання 

однокомпонентних тонких плівок сполук Alq3, ПЕПК, TCz1, JB5-97 без 

руйнування молекул барвників в процесі нанесення. Надалі буде 

проаналізовано, які з цих сполук найбільше підходять для основної задачі -

створення двокомпонетної плівки на основі борвмісних домішок для 

випромінюючого шару ОСД. 

Тому було створено за допомогою термічного нанесення у вакуумі 

плівки Alq3, ПЕПК, TCz1 з додаванням барвників як домішок, які 

характеризуються своїм спектром флюоресценції. Відомо [139], що при 

додаванні домішок в полімерні шари може спостерігатись гасіння власної 

флюоресценції і спостерігатись флюоресцентне випромінювання виключно 

домішки. Тому важливо підібрати таку концентрацію барвника в матрицях, 

щоб максимально ефективно реалізувався процес передачі енергії 

електронного збудження від молекул матриці до молекул барвників і, 

відповідно, отримати флюоресцентне випромінювання барвників. На 

початковому етапі відбору найбільш підходящих матричних сполук було 

виготовлено сімейство двокомпонентних плівок (для кожного з барвників 

1415, 2414, 2893, 3022 матриці Alq3, ПЕПК, TCz1) з концентраціями в 

декілька відсотків. Подібні значення концентрацій домішок зазвичай 

характерні для світловипромінюючих шарів ОСД. Це дало змогу 

технологічно просто отримати двокомпонентні плівки. Спектри 

флюоресценції та збудження флюоресценції двокомпонентних плівок 

наведені на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Спектри поглинання та флюоресценції композитних плівок Alq3, 

ПЕПК, TCz1 з домішками барвників 1415, 2983, 2414, 3022. Збудження 

відбувалось для Alq3 на 390 нм, для Tcz1 на 333 нм, ПЕПК на 344 нм. 

 

Видно, що при збудженні плівок у смугу матриці спостерігалося 

випромінювання як матриці, так і домішки. Збудження флюоресценції 

відбувалося в області першого електронного переходу матриці на довжині 

хвилі, де значення коефіцієнта екстинції домішки практично на порядок 

менше за коефіцієнт екстинції матриці. Серед цих зразків було обрано ті, для 

яких спостерігалася більша інтегральна інтенсивність флюоресценції 

домішки в порівнянні з інтегральною інтенсивністю флюоресценції матриці. 

Для плівок з домішкою 1415 спостерігалось різке збільшення 

флюоресценції барвника (максимуми 579 та 622 нм) у порівнянні з 

флюоресценцією матриць Alq3, TCz1.  Для плівок ПЕПК з цією домішкою 

інтенсивність флюоресценції домішки була дещо меншою за інтенсивність 
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флюоресценції матриці. Спектри флюоресценції для плівок з домішкою 2893 

(максимуми 556 нм і 594 нм) в усіх матрицях проявлялися переважно в 

області випромінювання домішки. Це ймовірно поясняється більшим 

перекриттям спектру випромінювання матриці зі спектром поглинання 

барвника 2983. В спектрах флюоресценції композитних плівок з домішками 

барвників 2414 (максимум 609 нм) і 3022 (максимум 640 нм) більше 

виражена флюоресценція в області випромінювання матриць. Основними 

причинами цього може бути як менше перекриття спектрів випромінювання 

матриці зі спектром поглинання домішок, так і значно нижчі квантові виходи 

флюоресценції в порівнянні з композитними плівками з домішками 1415, 

2983. Окремо варто відзначити, що положення максимумів спектрів 

флюоресценції для всіх композитних плівок з одним типом домішки 

збігається з похибкою до 5-7 нм. Це в свою чергу говорить про те, що 

випромінювачами є саме мономери домішок. Розбіжність положення 

максимумів флюоресценції, ймовірно, пов’язане з реабсорбцією або з тим, 

що взаємодія молекул матриці і домішки впливає на спектр домішки (різні 

матриці дають різний вплив). 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що найбільш ефективне 

перенесення енергії електронного збудження спостерігається в системах – 

“домішка-Alq3”. З одного боку це прогнозовано, оскільки інтегральна область 

перекриття спектру випромінювання Alq3 зі спектром поглинання домішок 

найбільша серед вибраних матриць. З іншого боку у випадку низького 

квантового виходу молекул матриць у плівках або слабо вираженого 

перекриття π-електронних систем молекул домішок і матриць могло б 

спостерігатися менш ефективне перенесення енергії електронного 

збудження. В той же час у випадку реалізації диполь-дипольного механізму 

передачі енергії значну роль грає величина кута між дипольними моментами 

переходів донора та акцептора. 

Як зазначено в розділі 2, рельєф поверхні і структура плівок Alq3 і Tcz1 

є підходящим для створення плівок ОСД на відміну від ПЕПК. Варто 
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зазначити, що фізичні властивості Alq3 більш вивчені, на відміну від Tcz1. 

Враховуючи сукупність усіх описаних вище факторів, для подальшого 

спектрального тестування домішок у двокомпонетних плівках була 

використана лише Alq3 як матрична молекула. В перспективі після вивчення 

властивостей композиних плівок “домішка-Alq3”, замість Alq3 можуть бути 

використані інші матриці зі схожими принциповими фізичними 

властивостями, наприклад, сполука JB5-97, яку також можна термічно 

нанести у вакуумі [118, 174-179]. 

         

4.2 Моделювання систем “домішка-Alq3”. Оцінка 

положення рівнів енергії систем “матриця-барвник”  

Перенесення енергії електронного збудження в композитних плівках-це 

багатоступінчатий процес, який складається переважно з багатьох 

одноступінчатих процесів: передачі енергії від збудженої молекули Alq3 до 

наступної молекули Alq3 і тд. та передача збудження від молекули Alq3 до 

молекули домішки. Щоб дослідити цей багатоступінчатий процес 

зупинимося спочатку на одноступінчатих актах передачі енергії. В роботах 

[137, 180] показано, що хоча процес передачі енергії електронного збудження 

в однокомпонентних плівках Alq3 реалізується переважно по механізму 

Фьорстера, але в плівках Alq3 з домішками може реалізуватися частково і 

механізм Декстера. Автори дійшли висновку, що в елементарному акті 

механізм Декстера реалізується на відстані 15-20 Å, що узгоджується з 

роботами, отриманих на полімерів [25, 26, 181]. Оскільки процес передачі 

збудження в однокомпонентних плівках Alq3 добре вивчений, проаналізуємо 

другий можливий одноступінчатий процесс “барвник-Alq3”. Дизайн 

фронтальних орбіталей донор-акцепторних систем є перспективним для 

застосування його при створенні ефективних ОСД [143]. 

Молекула Alq3 є непланарною структурою (див.рис. 4.3-a): три 

хіноліни розміщені симетрично відносно лицьового ізомеру; кожен хінолін, 
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звичайно ж, є планарним. Молекула є однією спряженою системо, проте зі 

значним просторовим розподілом заряду.  

 

  
 

a б в 

Рис. 4.3. Просторова хімічна формула Alq3 (а), хінолін (всі атоми, окрім 

OH); бенз[c,d]індольне ядро(в). 

 

Молекула Alq3 має близькі до енергетичної щілини MO, які формуються 

фронтальними орбіталями трьох компонентів-хінолінів (див. рис. 4.3-б,в). 

Обчислені характеристики чотирьох найнижчих електронних переходів Alq3 

зібрані в таблиці 4.1. Перехід S0 → S1,  в молекулах барвників описується 

практично чистою конфігурацією HOMO→LUMO>, де обидві включені MO 

є повністю делокалізовані. Цей дипольний момент переходу 1 значно 

перевищує інші моменти: 2,3,4. Таким чином, цей перехід відповідає 

найбільш інтенсивному в довгохвильовій області спектра поглинання. Ці 

міркування узгоджуються з результатами робіт інших дослідників по 

однокомпонетному Alq3 [182].  

 

Таблиця 4.1. Електронні переходи в Alq3 (метод TD DFT/B3LYP) 

Перехід , нм f Основна конфігурація* 

S0→S1 448 0.0053 0.69 HOMO→LUMO> 

S0→S2 426 0.0670   0.48 HOMO→LUMO+1> 

+0.32 HOMO-1→LUMO> 

 -0.34 HOMO→LUMO+2> 



 

 148 

 

S0→S3 423 0.0018   0.60 HOMO-1→LUMO> 

-0.31 HOMO→LUMO+1> 

S0→S4 418 0.0422  0.66 HOMO-2→LUMO> 

*В лівій частині правого стовпчика до кожної конфігурації наведені 

коефіцієнти розкладу функції збудженого стану через конфігурації.  

 

Другий електронний перехід, S0 → S2 , включає HOMO і наступну 

вакантну орбіталь в 1415 чи наступну зайняту MO і LUMO (2414 і 3022). В 

той же час другий і третій електронні переходи (наведені в табл. 3.4) є 

розчепленими і включають не тільки HOMO-1, але і також HOMO-2. 

Наступні переходи пов’язані з LUMO і наступними зайнятими орбіталями; їх 

інтенсивності, ймовірно, значно нижче. Слід зазначити, що другий перехід у 

відповідних симетричних барвниках (з бенз[c,d]індольним ядром) є 

практично заборонений як перехід між MO однакової симетрії (A1 → A1), на 

відміну від переходу між орбіталями протилежної симетрії (A1 → B1) [146], 

що характерно для несиметричних поліметинових барвників. Тому в них 

ймовірність другого електронного переходу значно менша. Інтенсивності 

вищих електронних переходів помітно збільшені, але вони близькі по 

енергіях і тому формують широку смугу поглинання в UV-діапазоні. З 

першим електронним переходом пов’язана флюоресценція зі значним 

Стоксовим зсувом. Таким чином для ефективного перенесення енергії 

електронного збудження потрібно збуджувати матрицю в область першого 

електронного переходу. 

В молекулі Alq3 найнижчі електронні переходи відповідають усім 

можливим переходам між трьома розчепленими HOMO і трьома 

розчепленими LUMO обіталями 8-оксі-хіноліну збуреними іоном Al3+
  в 

комплексі Alq3. Завдяки симетрії C3, найнижчий перехід, S0→S1, має силу 

осцилятора f1, меншу в 12 разів, ніж сила осцилятора другого електронного 

переходу f2. Таке зменшення значення параметру f1 повинно збільшувати час 

життя збудженого стану S1.  
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Ретельні дослідження взаємного розташування індивідуальних молекул 

Alq3 у композитних плівках показало, що один із хінолінових фрагментів 

розташовується по відношенню до молекули барвника паралельно. Це 

призводить до максимального перекриття функцій π-електронних систем, що 

в свою чергу збільшує ефективність передачі енергії електронного збудження 

(див. рис. 4.4). Значимість цих міркувань узгоджуються з теоретичною 

роботою [136], де показано, що внутрішня квантова ефективність 

домішкових молекул в шарі ОСД залежить від їх просторового орієнтування 

в матриці. 

Грунтуючись на цих знаннях, було змодельовано найбільш ймовірну 

геометрію співрозташування молекули кожного типу домішки і матриці Alq3, 

при якому може бути найбільш ефективна передача електронного збудження. 

В композитних плівках таке співрозташування повинно призводити до 

ефективної взаємодії між двома компонентами: площина барвника стає 

паралельною до площини одного з хінолінів молекули, як показано на 

рисунку 4.4. І таким чином досягається максимальне перекриття -

електронних систем обох взаємодіючих компонент в композиті. Відстань між 

взаємодіючими компонентами Alq3 і барвника при моделюванні взята 

близько 3.4 Å.  
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Рис. 4.4. Просторова структура молекул “1415-Alq3” (а), “2983-Alq3” (б), 

“2414-Alq3” (в), “3022-Alq3” (г). Стрілками позначені дипольні моменти стану 

системи молекул. 

 

Було вибрано 4 можливі початкові положення співрозташування 

молекул Alq3 з кожним типом барвника: кожна із чотирьох сторін барвника 

поміщалася до ядра Alq3 так, щоб площини барвника і одного із хінолінів 

були паралельними. Обрахунки показали, що кожне з вибраних положень 

можливе з деяким зміщенням відносно початково заданого. Для барників 

1415, 2983 з максимальним перекриттям спектрів випромінювання Alq3 і 

поглинання домішок 1415, 2983 можливі такі конфігурація 

співрозташування, при яких дипольний момент стану перпендикулярний 

одночасно площинам барвника і хіноліна. Для барвників 2414, 3022 для усіх 

розрахованих положень дипольний момент практично паралельний 

площинам хіноліну і барвника. Враховуючи експериментальні спектри 

флюоресценції барвників при збудженні в область поглинання матриці, де 

найбільш ефективна передача збудження реалізувалася саме для барвників 

1415, 2983, можна припустити, що саме таке розташування дипольних 

моментів стану відповідає максимально ефективній передачі електронного 

збудження. Одначе таке припущення потребує окремого дослідження. 

 Розглянемо відносне розташування енергетичної щілини взаємодіючих 
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молекул барвника і матриці Alq3. Наглядно енергетична схема Alq3 і 

барвника 1415 представлена на рисунку 4.5. 
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Рис. 4.5. Схема збуджених конфігурацій системи “1415-Alq3”. 

 

 

Можна бачити, що енергетична щілина молекули барвника 

розташована так, що найвища зайнята орбіталь є вищою, ніж верхня валентна 

зона Alq3, в той час як найнижча вакантна орбіталь нижче, ніж зона 

провідності Alq3. Це є однією із необхідних умов існування передачі 

збудження від матриці до домішки [183]. Представлені на рисунку 4.5 форми 

МО Alq3 корелюють з результатами, отриманими в роботі [184]. 

 

 



 

 152 

 

4.3 Дослідження спектральних властивостей 

двокомпонентних тонких плівок.  Докази наявності 

перенесення енергії електронного збудження в 

композитних плівках “барвник-Alq3” 

В параграфі 4.1 було проілюстровано прояви процесу перенесення 

електронного збудження в різних композитних системах. Далі детальніше 

буде проаналізовано процес передачі збудження саме в матриці Alq3, яка є 

найбільш вдалою для задач цієї роботи. Щоб максимально виключити 

можливість прямого збудження домішкових молекул при дослідженні 

процесів дифузії екситонів, збудження композитних плівок відбувалося в 

області 395 нм, де коефіцієнт екстинції барвників був в декілька разів менше 

коефіцієнту ексинції матриці (див. рис. 4.6). 

350 400 450 500 550 600 650
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ек
ст

и
н

ц
ії

, 
1
0

5
л
/(

м
о
л
ь
*
см

)

Довжина хвилі, нм

 1415

 2983

 2414

 3022

 Alq3

 

Рис. 4.6. Коефіцієнт екстинції барвників 1415, 2983, 2414, 3022 та матричної 

сполуки Alq3 в розчинах тетрагідрофурана [185]. 

 

Розглянемо композитні плівки: “матриця-барвник” і порівняємо їх спектри 

поглинання, флюоресценції і збудження флюоресценції (див. рис. 4.7)  з 

відповідними спектрами плівок матриць та розчинів матричних молекул 

(див. рис.4.1).  
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Рис. 4.7. Спектри поглинання Alq3 в розчині тетрагідрофурану,  

флюоресценції та збудження флюоресценції плівок “барвник-Alq3”. 

Концентрація домішкових молекул складала близько 1-2%.  

 

Видно, що інтегральна інтенсивність флюоресценції в області 

випромінювання домішок значно переважає інтегральну інтенсивність 

флюоресценції в області випромінювання матриці. Для барвників 2983 та 

2414 спостерігається повне гасіння випромінювання матриці. Інтегральна 

інтенсивність спектру збудження флюоресценції на довжинах хвиль 

поглинання домішок (~500-600 нм) на порядок менше за відповідну 

інтегральну інтенсивність в області матриці (380-400 нм). Форма спектра 

збудження флюоресценції в області 380-400 нм відповідає спектру 

поглинання Alq3 в розчині й спектру збудження флюоресценції 

однокомпонетної плівки Alq3. Фактично молекули домішки випромінюють за 

рахунок поглинання фотонів матрицею. Це є основним доказом наявності 

перенесення збудження від матриці до домішки. Проте в області другого 

електронного переходу спектри збудження композитних плівок і спектри 
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поглинання розчину матриці дещо відрізняються. Ця особливість 

проявляється і в однокомпонетних плівках Alq3 (див. рис. 4.1). Скоріш за все 

це пов’язано з тим, що в цій області сильно поглинають як молекули матриці, 

так і молекули домішки (εдомішки≈1/3 * εматриці). За формою спектри збудження 

флюоресценції композитних плівок в області поглинання домішки і спектри 

поглинання відповідних домішок в розчинах в цій же області подібні (див. 

рис. 3.20, 4.7). Варто зауважити, що збудження флюоресценції 

двокомпонентних плівок відбувалось саме в область першого електронного 

переходу матриці. 

Другим доказом перенесення енергії електронного збудження є 

деполяризація флюоресценції домішки при збудженні в області поглинання 

матриці. Відомо, що при перенесенні енергії електронного збудження від 

матриці до домішки флюоресценція домішки повинна бути деполяризована. 

Для вибіркових зразків були побудовані залежності анізотропії 

флюоресценції r (аналогічно можна було б оцінити по ступеню поляризації p, 

див. параграф 2.3.3.1) від довжини хвилі, які наведено на рисунку 4.8.  
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Рис. 4.8. Спектри анізотропії флюоресценції двокомпонентних плівок 

“2983-Alq3” [185]. 

 

Видно, що ступінь поляризації флюоресценції близький до нуля (повна 

деполяризація випромінювання) при збудженні у смугу поглинання в області 

першого електронного переходу матриці в двокомпонентній системі, а при 

збудженні в смугу в області другого електронного переходу дещо вище (див. 

рис. 4.8, “2983-Alq3”). Це можна пояснити тим, що в цій області при 

збудженні у смугу поглинання барвника випромінювання частково є 

поляризованим. В той же час, як і прогнозовано, при збудженні в область 

поглинання барвника (де матриця практично не поглинає) ступінь 

анізотропія флюоресценції відмінний від нуля [186]. 

Для триплетних екситонів з‘являється ще один доказ наявності 

перенесення енергії: наявність затриманої флюоресценції [42], яка пов’язана 

із анігіляцію екситонів і може проявлятися при низьких температурах, проте 

це детально не досліджувалося. 

 

4.4 Квантові виходи флюоресценції двокомпонентних 

плівок  

В розділі 3 були оцінені квантові виходи флюоресценції домішкових 

молекул у розчинах. Однак задачею даної роботи є створення твердих 
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світловипромінюючих шарів на основі цих молекул, тому були оцінені 

квантові виходи флюоресценції в плівках. З кожної серії зразків був 

відібраний один, з концентрацією домішки, при якій квантовий вихід буде 

максимальним. Оскільки плівка – це є жорстке середовище для домішкових 

молекул, то очікувано квантовий вихід в таких системах повинен бути 

вищий, ніж у розчинах. Проте в досліджуваних серіях зразків значення 

квантового виходу виявилося дещо нижчим, ніж у розчинах (див. таблиці 4.2 

і 3.5). Хоча у одного зразків значення квантового виходу складало 47%, що є 

близьким до значення у розчині (70 %). 

 

Таблиця 4.2. Значення квантових виходів флюоресценції домішок у 

двокомпонетних плівок.  

Зразок Довжина хвилі 

Збудження, нм 

Квантовий вихід 

флюоресценції в 

плівці, % 

Квантовий 

вихід 

флюоресценції 

в розчині, % 

1415-Alq3 528 18 61 

2983-Alq3 507 47 70 

2414-Alq3 543 5 25 

 

Скоріш за все це пов’язано з наявністю незначної неконтрольованої 

концентрації центрів захоплення збуджень (наприклад, димерів, про які йшла 

мова в розділі 3). Як свідчать результати спектральних досліджень, 

отриманих в розділі 3, в плівці наявні комплекси, смуги поглинання яких 

близькі до смуг поглинання мономерів домішок, але які не випромінюють в 

області мономерів.  В той же час у спектрі поглинання композитної плівки в 

області поглинання домішки зафіксовано як поглинання мономерів домішок, 

так і димерів. При нерівномірному розподілі, в певних шарах плівки 

домішкові молекули, ймовірно агрегують. Тобто збудження поглинається як 

мономерами, так і агрегатами. Також причиною нижчих квантових виходів 
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люмінесценції у плівках, ніж у розчинах може бути ізомеризаційні процеси 

[66]. Таким чином при підвищенні якості отриманих плівкових зразків можна 

очікувати значно вищих квантових виходів флюоресценції у твердотільних 

зразках. 

 

4.5 Дослідження процесу перенесення енергії електронного  

збудження та оцінка довжини пробігу екситонів в 

композитних плівках  

Для визначення параметрів процесу перенесення енергії електронного 

збудження була використана дифузійна модель руху екситонів в ізотропному 

середовищі, правомірність застосування якої  підтверджена як вітчизняними, 

так і закордонними фахівцями (Файдиш і Агранович в СРСР, Сімпсон в 

Великобританії, Поуп в США). Аргументація щодо використання цієї теорії 

для даної роботи наведена в розділі 1. Дана модель може бути використана 

не лише для кристалічних, але і для аморфних речовин [187]. Для оцінки 

довжини дифузійного пробігу синглетних екситонів було записано спектри 

флюоресценції декількох серій зразків Alq3 з домішками барвників 1415, 

2983, 2414, 3022 (див. рис. 4.9) [185]. 
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Рис. 4.9. Спектри флюоресценції двокомпонентних плівок в залежності 

від концентрації домішки в матриці Alq3. λзб.=395 нм [185]. 

 

Можна бачити, що для певних концентрацій спостерігається повне або 

значне гасіння випромінювання матриці, а при інших інтегральна 

інтенсивність випромінювання матриці максимальна. Відповідно до 

розглянутої моделі для композитних плівок були побудовані наступні 

залежності (див. рис. 4.10) [185]: 

• відношення інтенсивності флюоресценції домішки (Bд) до інтенсивності 

флюоресценції матриці (Bм) від її концентрації; 

• відношення інтенсивності флюоресценції матриці (Bм) до інтенсивності 

флюоресценції домішки (Bд) від її концентрації; 
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Рис. 4.10. Залежності відношень інтенсивностей випромінювання 

домішкових сполук від матричних в залежності від концентрації 

домішки. λзб.=395 нм [185]. 

 

Слід зазначити, що дані барвники є фотостабільними. Як за час запису 

спектрів флюоресценції досліджуємих сполук, так і при повторній їх 

реєстрації в той же день при тих же умовах форма смуг та інтенсивність не 

змінювалися.  

Для оцінки довжини пробігу екситонів використовувалися лінійні 

початкові ділянки концентраційних залежностей. Встановлено, що для 

сполуки 2983 гранична концентрація лінійної ділянки складає близько 0,9% 

(див. табл. 4.3). Для інших домішок ці концентрації значно більші (~1-2%). 

Ймовірно, це пов’язано з тим, що спектр випромінювання матриці менше 

перекривається зі спектром поглинання цих домішок, а також із тим, що їх 

квантові виходи менші за квантові виходи домішки 2983. Для застосування в 

конструюванні ОСД такі концентрації є оптимальними. При вищих 

концентраціях від оптимальних (до 3-5%) не спостерігається збільшення 

інтегральної інтенсивності випромінювання домішки відносно інтегральної 

інтенсивності випромінювання матриці (Bдомішки/Bматриці), тобто відбувається 

насичення. При концентраціях від 3-5% відбувається різке зменшення 



 

 160 

 

відношення Bдомішки/Bматриці, що пояснюється утворенням агрегатів, які дають 

вклад у спектр поглинання в області поглинання мономера [174, 175]. 

 

Таблиця 4.3. Довжини пробігу екситонів та оптимальні концентрації 

барвників домішок у матриці Alq3. 

 Довжина пробігу 

екситону, Å 

Концентрація домішки, 

% 

1415 150 1,5 

2983 200 0,9 

2414 120 2,1 

3022 130 1,2 

 

За концентраційним залежностями: 

д
д

м

B
f (c )

B
=                                                     (4.1) 

знаходяться параметри, які характеризують процес перенесення енергії даної 

речовини (для лінійної ділянки була взята точка з максимальною 

концентрацією). У випадку малої концентрації домішки: 

д д
д

м м

B
c

B


= 


                                                 (4.2) 

де =4Rефl0
2 - ймовірність захоплення екситону молекулою домішки, Rеф - 

ефективний радіус сфери повного захоплення екситону, l0 - довжина 

дифузійного зміщення,  - коефіцієнт захоплення екситону домішками, сд - 

концентрація домішки в молекула/см3; м та д - молекулярні квантові 

виходи основної речовини та домішки [32]. В даній роботі на основі 

результатів просвітлюючої електроної мікроскопії, квантово-хімічного 

моделювання було взято відстань елементарного стрибка Reф=3Å. Це 

фактично відстань, на якій можливий одноступінчатий акт передачі 

електронного збудження (елементарний стрибок екситону) як по механізму 

Декстера, так і по механізму Фьорстера. Величина цього параметру також 
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узгоджується роботами [32, 188, 189] і є близькою до відстані між π-

системами молекул Alq3 (діаметр Alq3 близько 9 Å). В таблиці 4.3 наведені 

отримані нами данні довжини пробігу екситона та оптимальної концентрації 

домішки в композитах. В цілому ці значення є близькими до довжини 

пробігу в кристалах антрацену, що складає 150 Å (довжина елементарного 

стрибка 3 Å) [170]. 

У роботах [105, 137] для Alq3 довжина пробігу оцінювалася приблизно 

200 Å як близьке до максимально значення (отриманого дослідниками). 

Варто відмітити, що типовим недоліком термічного нанесення у вакуумі є 

нерівномірність концентрації по товщині плівки (див. параграф 2.3.6 і розділ 

1), що в свою чергу зменшує ефективність передачі електронного збудження 

від молекул матриці до молекул домішки. Значення довжин пробігу, 

отримані в нашій роботі, хоч і є нижчими від максимальних, але в цілому 

узгоджуються з вищезазначеними результатами. Також з технологічних 

причин плівки однієї серії значно відрізнялись по товщині (від 5 нм до 1 

мкм), а тому вибиралися зразки з близькими товщинами. Відношення Вматриці 

/Вдомішки залежить від товщини плівки, оскільки в плівках товщиною менше 1 

мкм частина екситонів може виходити на задню поверхню плівки і гинути. 

При зменшенні товщини плівки зменшується середній пробіг екситонів, 

відповідно зменшується ймовірність захоплення домішкою збудження і 

зростає Вматриці/Вдомішки. Підтвердженням цьому є робота [191] при збудженні 

ртутними лініями 365 нм кристаллу антрацену з домішкою нафтацена 

Сд=2*10-5 молекула на молекулу (моль/моль) зменшення товщини від 1мкм 

до 0,15 мкм призводить до збільшення Вматриці/Вдомішки в 2,8 рази. І, навпаки, 

при значно більших товщинах від 1 мкм спостерігається реабсорбція, що теж 

понижує ефективність передачі збудження. Тому для визначення довжин 

пробігу в рамках одного експерименту вибиралися зразки з товщинами, що 

незначно відрізняються. В той же час слід зазначити, що довжини пробігу 

екситона в Alq3, визначені для різних домішок значно відрізняються (див. 

табл. 4.3). На нашу думку, це пояснюється впливом домішок на структуру 
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матричного оточення, що призводить до зміни ефективності перенесення 

енергії в околі домішки та перехоплення домішкою мігруючого збудження. 

Окрім того на ймовірність кінцевого акту передачі енергії впливають такі 

фактори, як перекриття хвильових функцій π-систем матриці і домішки та 

кути між молекулярними диполями. В параграфі 4.2 була змодельована 

ідеальна просторова структура “домішка-Alq3” у вакуумі. Під час вакуумного 

нанесення кінетика створення плівок може бути така, що подібні 

співрозташування молекул домішок і матриці будуть можливі лише для 

певних домішок. Наприклад, просторова структура барвника 2414 має 

розгалужену структуру метильних груп, а довжина пробігу екситона в Alq3 

для 2414 значно менша від довжини пробігу в тій же матриці для плоскої 

молекули 2983 [192]. В роботі [105] показано, що в ідеальному випадку 

передача збудження в системі “Alq3-DCM” реалізується по механізму 

Фьорстера на 90%, але в нашому випадку ця цифра може бути менша. 

Одним із важливих параметрів, що описує дифузію екситонів, є  

коефіцієнт дифузії D, який може бути визначений, використовуючи довжину 

пробігу l0 та його час життя τ: 

2
0lD=


 ,                                                        (4.3) 

Для чисельної оцінки D необхідним є визначення τ. Характеристичні 

параметри часово-роздільної спектроскопії матричної сполуки Alq3 у плівці 

та домішок у розчинах наведені в таблицях 3.5 та 4.4. 

 

Таблиця 4.4. Значення часів загасання флюоресценції для розчинів барвників 

1415, 2983, 2414, 3022, однокомпонентних плівок Alq3, створених за 

допомогою термічного вакуумного нанесення. 

Сполука Час затухання 

флюоресценції, 

нс 

Середньокв

адратичне 

відхилення 

( χ2 ) 

Довжина 

хвилі 

реєстрації, 

нм 

Розчин/плівка 
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2983 5,66 0,978 540 розчин 

2983 5,65 0,974 580 розчин 

Alq3 1) 2,71 нс –9%; 

2) 11,76 нс – 

91% 

0,48 518 плівка, d= 1270 

нм 

Alq3 1) 2,65 нс – 12%; 

2) 11,07 нс – 

88% 

1,002 518 плівка, d= 340 

нм 

Alq3 1) 1,99 нс – 27%; 

2) 7,75 нс – 73% 

χ2=1,03 518 плівка, d = 70 

нм 

 

Час затухання випромінювання однокомпонетної плівки Alq3 має швидку і 

довгу компоненти з різними вкладами для різних товщин. Всі три зразка 

Alq3, дані для яких наведено в табл. 4.4, були створені одночасно, тобто при 

одних і тих же режимах нанесення плівок. Випромінювання аморфних плівок 

Alq3 дійсно має коротку і довгу компонентну. На нашу думку наявність 

кількох компонент для однієї і тієї ж довжини хвилі може бути пояснено 

аморфністю зразків. Молекули Alq3 внаслідок розупорядкування в 

аморфному середовищі мають дещо різні енергії та часи затухання. Причому 

спостерігається чітка тенденція - зменшення товщини призводить до 

зростання кількості центрів з коротким часом затухання. Ймовірно, що це 

впливає на ефективність процесів дифузії екситонів: у товстій плівці більше 

довжина пробігу екситона в порівнянні з тонкою (порівнюються товщини 

1270 нм, 340 нм, 70 нм). Ці міркування узгоджуються з результатами роботи 

[191], про що було зазначено вище. Підставивши в формулу усереднене 

значення часу затухання довгої компоненти плівки Alq3, отримуємо 

коефіцієнт дифузії рівний близько 3,3*10-4 см2/с, що узгоджується з 

результатами інших дослідників [106]. На рисунку 4.11 проілюстровано 

динаміку в часі перенесення електронних збуджень від матричних до 

домішкових молекул. 
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Рис. 4.11. Спектри флюоресценції, розділені за часом t (а [185], б) 

двокомпонетної плівки Alq3 з домішкою 2983. Товщина плівки 343 нм. 

*4,85 нс – максимум кривой лазера (вісь відліку-“нуль”), 450 – 720 – 

інтвервал між кривими становить 2 нм. 

 

З рис. 4.11-а видно, що перерозподіл енергії між матричними молекулами і 

домішками переважно відбувається в діапазоні 0-1,5 нс. В області 

випромінювання матриці видно зміни інтенсивності за часом після імпульса, 

які відповідають деактивації збуджень на матричних молекулах, до яких 

дійшли збудження, які не захопилися домішковими центрами (див. рис. 4.11-

б). Також такі зміни інтенсивності флюоресценції в проміжку (1,3-10 нс) 

можуть бути пов’язані із передачею збудження від H-агрегатів до матричних 

молекул. В той же час найбільший перерозподіл енергії спостерігається в 

діапазоні часів 0-1 нс між матричним молекулами Alq3 і мономерними 

домішками 2983. 

 

4.6 Основні результати та висновки до розділу 4 

Встановлено можливість використання методики термічного нанесення 

у вакуумі для виготовлення тонких плівок з даних матеріалів. Досліджено 

фотофізичні властивості нових перспективних матеріалів – барвників 1415, 

2414, 2983, 3022 в плівках матриці. Показано (як і було передбачено), що 
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барвники 2983 та 1415 мають високий квантовий вихід люмінесценції не 

лише в розчинах, а і в твердих матрицях, а тому є перспективними для 

подальших досліджень. Досліджено особливості фотолюмінесценції даних 

барвників в матрицях Alq3, ПЕПК, Tcz1 та динаміки перенесення збудження 

від матриці до барвника. Встановлено, що всі барвники є фотостабільними. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

Розроблено підходи до дизайну молекул з високим квантовим виходом 

флюоресценції, придатних для термічного вакуумного нанесення, спектри 

поглинання і випромінювання яких можна варіювати. Показано, що 

досліджувані борвмісні барвники 1415, 2983, 2414, 3022 мають високий 

квантовий вихід флюоресценції. За допомогою зміни хімічної будови 

кінцевих груп борвмісних барвників, стирилів та їх основ реалізовано 

варіювання області поглинання і випромінювання майже у всьому видимому 

діапазоні випромінювання Сонця. Спроектовано нейтральний ціаніновий 

барвник за допомогою циклізації симетричного ціаніновго барвника містком 

BF2.  

 Вивчено особливості енергетичної структури досліджуваних барвників 

за допомогою квантово-хімічного моделювання. Спроектовано та створено 

композити “матриця-домішка” на основі серії нових барвників домішок 1415, 

2983, 2414, 3022.  

Вивчено спектральні властивості досліджуваних сполук у рідких 

розчинах, одно- (барвник) та двокомпонентних плівках (“барвник-Alq3”). 

Ідентифіковано основні центри поглинання та випромінювання в даних 

системах. Розроблена та реалізована методика створення композитних 

наноплівок на основі технології термічного вакуумного нанесення, при якій 

досліджувані барвники (з масами ~ 400 а.о.м.) не розкладаються, а плівки на 

їх основі мають наперед задані оптичні властивості. Досліджено процеси 

перенесення енергії електронного збудження у випромінюючих композитах, 

оцінено довжини пробігів мобільних синглетних збуджень, отримано 

значення оптимальних концентрацій світловипромінюючих центрів (~1-2 %). 

Можна сформулювати наступні висновки: 

1.  Система підходів до дизайну молекул з прогнозованими властивостями 

підтверджена спектрофотометричними, еліпсометричними, 

спектролюмінесцентними та структурними вимірюваннями. Розроблені  
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підходи та методики можуть бути використані для створення не лише 

ОСД, але й інших пристроїв органічної електроніки. 

2. Підвищення квантового виходу люмінесценції випромінюючих центрів 

(нових барвників) може бути досягнуто за рахунок введення у відповідні 

молекули борвмісних спеціальних груп, наявність яких зменшує 

ймовірність безвипромінювального переходу зі збудженого стану в 

основний.  

3. Показано можливість реалізації методики створення плівок на основі 

досліджуваних сполук (варіювання/підбір температур випаровувачів, 

тиску у камері, відстані від випаровувачів до підкладок та інших 

параметрів), при яких не відбувається деструкція вихідної речовини. У 

досліджуваних плівках відсутні спектральні прояви деструктивних 

фрагментів. 

4. Оптичними центрами, відповідальними за поглинання та флюоресценцію 

двокомпонентних плівок, є домішкові та матричні молекули, а також H-

агрегати (починаючи з певних концентрацій та товщин плівок). 

5. В матрицi Tcz1, ПЕПК, Alq3 існує ефективне перенесення електронних 

збуджень до домішкових центрів (спеціально сконструйованих 

барвників). Наявність  перенесення електронного збудження 

підтверджено декількома незалежними методами.  

6. Процеси перенесення електронних збуджень в досліджуваних матрицях 

для малих концентрацій центрів захоплення (Сд≈0,1-2 %) можуть бути 

описані в рамках дифузійної моделі руху екситонів О.М. Файдиша. 

Довжина результуючого пробігу синглетних екситонів в матриці Alq3 

складає 130-200 Å, що значною мірою залежить  від особливостей 

кінцевого елементарного акту передачі енергії електронного збудження 

від молекули матриці до молекули домішки. Оцінка коефіцієнта дифузії 

синглетних екситонів (здійснена з використанням часово-роздільної 

спектроскопії) дає значення D =3,3*10-4 см2/с. 
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